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Rogers kelione pas žydus-arabus buvo verta rizikos
Jau greit metai, kaip ginklai 

tyli prie Suezo kanalo. Kad jie 
niekad daugiau neprabiltų, vals
tybės sekr. Rogers ten keliavo 
taikintojo-tarpininko laimės 
pabandyti.

Dviejų dienų Anglijos dien
raščių vedamieji vieningai tvir
tino, kad tai yra nepaprastai ri
zikingas Amerikos užsimojimas, 
Tturio nepasisekimo pasekmes 
tik Washingtonas tegalėjo rizi
kuoti išdrįsti ant savo pečių 
užsidėti.

Teigimas gerokai sudrama- 
tizuotas, bet misija buvo tikrai 
rizikinga tuo, kad visi žinojo, 
jog nė Maskvai, nė Paryžiui ji 
nepatiko. Abi tos sostinės, kiek
viena dėl skirtingų motyvų, bai
minosi, kad Rogers nepasisa
vintų Jarringo misijos ir tuo 
būdu nesumažintų jų nuopelnų 
taikos darymo procese. Ir Pa
ryžius, ir Maskva buvo uoliausi 
J. Tautų Įsikišimo į tą procesą 
šalininkai, nes žinojo, kad tada 
viskas persikels i Saugumo Ta
rybą, t.y. Į Keturių didžiųjų 

- rankas. Dėl jų spaudimo atsira
do Jarringo misija, kurią bent 
Maskva vėliau visaip bandė per 
Egiptą sabotuoti.

Tik po šito periodo radika-

Rusai nebenori
Vakarų. technikos-
Maskva. — Daugiau kaip 

dvejus metus Maskvos pareigū
nai slankiojo po Europą ieško
dami pagalbos dideliam sunk
vežimių gamyklos kompleksui 
prie Karnos upės pastatyti. Su 
Prancūzija buvo net dalinis 
preliminarinis susitarimas pasi
rašytas. Neseniai galutinai su
sitarti buvo nuvykę Maskvon 
V. Vokietijos ir Anglijos auto 
pramonės atstovai, bet ten nu
vykę gavo pranešimą, kad fab
riką nutarta statyti be Vakarų 
technikinės pagalbos. Jų buvi
mo metu Maskvoje buvo pa
skelbta, kad tos Įmonės staty
ba naujojo penkmečio plane tu
rės visas pirmenybes.

Pirmasis Maskvos prašymas 
padėti tą fabriką pastatyti buvc 
nukreiptas i Amerikos Fordą, 
bet šis turėjo atsisakyti, kadan
gi krašto apsaugos sekr. Laird 
viešai vienoj spaudos konferen
cijoj priminė, kad S. Sąjunga 
sunkvežimiais aprūpina š. Viet
namą. Fordas suprato, kad prie 
tos statybos jam nedera prisi
dėti, todėl ir atsisakė.

Kunigų Vienybės seimas bus 
rugpjūčio 25 — 26 Marianapo- 
lyje, Thompson, Conn.

— Ceilono sukilėliai, nežiū
rint didelių ir visokių vyriau
sybės pažadų, vis sugeba iš val
džios smūgių išsisukti ir pasi
priešinimą tebetęsia. Naujas 
Sovietų patarėjų-instruktorių 
būrys ką tik atvyko i Ceiloną su 
R. Vokietijos policijos naudoja
mų Įrankių kroviniu. Tuo tarpu 
rusai gatvėse nerodomi.

— Mariner 8—2,200 svarų er 
dvėlaivis su aparatūra Marsui 
tyrinėti negalėjo būti pakeltas 
i reikalingą aukštį, neveikė ant
roji raketos dalis. Mariner I su 
visa raketa po 10 min. sukrito Į 
Atlantą. Erdvėlaivis skrido be 
žmogaus.

— Indonezijoj parlamente 
rinkimai paskelbti pirmą kartą 
po 16 metų pertraukos. Rinki
minę kampaniją pradėjo 9 poli
tinės partijos ir vyriausybės bei 
kariškių remiama nepartinių 
grupė. Rinkimai bus liepos 3

Pagerinti santykiai su arabais, rasta vieta kompromisui
liai įsikišo Washingtonas su 
Rogers planu, kuris po ilgesnio 
pasitampymo privedė galop 
prie derybų Jarringui vadovau
jant. Ta proga šatys gavo kon
krečius paklausimus, į kuriuos 
reikėją konkrečiai atsakyti. To
kiu būdu išryškėjo eilė klausi
mų, kurie turi sudaryti taikos 
nutarties esmę. Tai buvo žings
nis pirmyn. Be to, Washingto- 
no iniciatyva bei spaudimu ir 
paliaubos prie Suezo kanalo bu
vo suorganizuotos, Maskvai su 
savo raketomis pasisekė laiki
nai Izraelio pasitikėjimą Egipto 
žodžiu sugriauti.

Po to vėl viskas buvo atsi
dūrę akligatvyje, kas Maskvai 
labai patogu, nes visa jos ikšio
linė taktika rodo, kad tokia pa
dėtis jai naudingiausia — nė 
taika, nė karas.

Bet Washingtonas vėl supla
navo mažą Įsikišimą — paban
dyti padėti atidaryti Suezo ka
nalą. Taip atsirado Rogers ke-

Ali Sabry

Aly Sabry, vienas iš Egipto 
dviejų viceprezidentų, pašalin
tas iš tos pareigos. Apie ji vis 
skleidžiami gandai, kad jis vie
nintelis Maskvos , patikėtinis 
Kaire. Iš tikrųjų, jis tik didelis 
patriotas šovinistas. Dabar ne
patikęs už negailestingą Egip
to; Sirijos ir Libijos federacijos 
sutarties kritiką. Vėliau ji buvc 
stipriai pataisyta, nes Sabry už 
daruose vyriausybės ir partijos 
posėdžiuose ją sudraskęs sker
sai ir išilgai. 

Traviatos operos pastatymu Chicagoj gegužės 1 paminėta Lietuvos operos 50 m. ir Chicago* Lietuvių operos 15 m. sukaktys. Nuotraukoj 
Violeta — Daiva Mongirdaitė ir čigonės — K. Rakštytė, L. Jauniutė. J. Kolytė, L. Ramonaitė, V. Balniutė, R. Nowaczyk, L. Streit ir R. 
Graužinytė. Nuotr. Z. Degučio

lionė į V. Rytus. Buvo žinomi 
tuo reikalu ir Egipto pasiūly
mai ir Izraelio nuomonė dėl jų 
Reikėjo tarpininko padėti su
rasti kompromisą. Raktas buvc 
Izraelio rankose. Mat, derybas 
dėl kanalo atidarymo kliudė 
Egipto reikalavimas, kad Izrae
lio kariuomenė tolokai pasi
trauktų huo kanalo kranto ir 
leistų tą erdvę užimt Egipto ka
riuomenei. Be saugumo garanti
jų iš Amerikos ar dar iš kur 
Izraelis to negalėjo padaryti. 
Dabar pasitarime su Rogers Iz
raelis tą reikalą taip suminkš
tino: svarstytina galimybė, kad 
simboliškas Egipto karinis bu
vimas Suezo kanalo rytiniame 
krante gali būti galimas. Kaip 
tas simbolis turi konkrečiai at
rodyti ir kokias saugumo garan
tijas Izraelis turėtų gauti, te
bėra nežinoma.

To reikalo toliau stumti su 
visomis žiniomis sugrįžo i Egip
tą J. Sisco. Rogers pavaduoto
jas Vid. Rytų reikaluose. Turi 
ma daug vilčių, kad ši kartą ga
li užsimegzti rimtos derybos dėl 
kanalo atidarymo.

Rogers kelionė suminkštino 
JAV santykius su arabais. S. 
Arabija, Libanas, Jordanas ir 
Egiptas. JAV pasiuntinį pri-. 
ėmė nę tik mandagiai, bet ir 
šiltai. Visi patenkinti, kad Wa
shingtonas galop pasirinko ge
resni būdą su jais santykiauti. 
Dabar jau nebe taip lengva 
šaukti, kad Amerika parsidavu
si Izraeliui. Niekas neabejoja ir 
tuo. kad už žadamą padaryti 
nuolaidą Izraelis gaus savo at
lyginimą. jei to prireiks. JAV 
reporterių iš anksto pranašau
tos riaušės ir kiti nemalonumai 
niekur nepasireiškė.

Tarp Washington© ir Kaire 
sutarti dar šie reikalai: dabar 
laikomos pas vienas antrą neo
ficialios misijos bus padidintos 
Egipto turimos 14 mil. dol. sko
los atmokėsimas atidėtas ir nau
ja mokėjimo tvarka sutarta, at
statoma nuolatinė konsultacija 
Vid. Rytų reikalais. Nedaug be

trūksta iki diplomatinių santy
kių atnaujinimo.

Ir dar: Rogers susipažino su 
regiono arabų vadais ir, nau
dodamas automobilį, helikopte
ri bei lėktuvą, pamatė visas tas

PREKYBOS SU KINIJA SUNKUMAI 
Ištraukos iš dabar skleidžiamo 

Anna Chenault rašinio
“Nuo 1911 m. revoliucijos 

kada buvo Įsteigta pirmoji Ki
nijos respublika, trys mano šei
mos kartos buvp su tais, kurie 
stengėsi perkeisti Kiniją poli
tiškai, ūkiškai ir kultūriška: 
('švietimo atžvilgiu), kad ji tap
tų moderniška valstybe ir tau
ta galėtų naudotis Keturiomis 
Laisvėmis — kalbos ir nuomo
nės pareiškimo laisve, religijos 
laisve, nekęsti baimės ir laisve 
nuo skurdo.”

“Tas darbas buvo sunkus 
nes Kinija 100 metų neturėjo 
vidaus taikos, kadangi užsienio 
valstybės nuolat siekė pasinau
doti Kinijos turtais ir žmonė 
mis. Tie kritikai, kurie nepa
miršo primesti “nepasisekimų” 
tiems, kurie bandė išvesti Kini
ją i moderniška^ pasauli, visa 
da pamiršo priekaištauti tiems 
kraštams, kurie pelnėsi pusdy
kiai paimdami Kinijos gamtos 
turtus ir skatikais atsilyginda
mi jos darbo jėgai”.

“Kas liečia Kinijos išnaudo
tojus ir jos amžinus priešus, vi
si kinai savo širdyje yra vie
nodai nusiteikę, nežiūrint kur 
jie gyventų: Kinijoje, Taiwane 
ar kitose valstybėse. Neabejoti
na. kad kitais klausimais jų 
nuomonės skaidosi: jie gali bū
ti komunistais, nacionalistais ar 
užsieniečiais. Mano kriterijus 
tuo reikalu yra ne ideologinės 
fantazijos, bet kieta realybė.”

“1. JAV yra vienintelė di
džioji valstybė, kuri draugiškai 
žiūrėjo i pastangas tų kinų, ku
rie norėjo matyti Kiniją mo
derniška ir taikinga valstybe. 

vietas, dėl kurių grąžinimo ar 
negrąžinimo arabams yra užsi- 
kūrusios visokį pasitikėjimą su
naikinusios aistros.

Grįždamas namo Rogers dar 
užsuko į Vatikaną prašyti Pau
lių VI padaryti viską, kas gali
ma, Amerikos belaisvių pade - 
čiai S. Vietname pagerinti.

Tik viena Amerika, bet ne Ru
sija ir ne Japonija, neturi už
mačių eksploatuoti Kinijos tur
tus.

2. Kontinento Kinijos komu
nistinė vyriausybė, nežiūrint 
laikinų susvyravimų, visada 
orientavosi Į savo rusišką kil
mę ir ten paramos ieškojo, nes 
Vakarų valstybės, per klaidą at
sisakiusios remti pirmąją revo
liuciją prieš Manchu dinastiją, 
privertė jos vadus ieškoti kom. 
Rusijos pagalbos.

3. JAV ūkiniai ir kariniai in
teresai Pacifike bus saugesni 
sąjungoje su Kinija, negu su 
Rusija, ar Japonija, nes šios 
dvi valstybės niekad neatsisa
kys pastangų pasijungti Kini
ją ir suvienyti Aziją savo va
dovybėje. Ir niekad . nė viena 
nė kita nepamirš, kad Ameri
ka sutrukdė joms Įvykdyti sa
vo megalomaniškas svajones.

4. JAV laisvojo ūkio meto
dais pasinaudodama, tautinių 
kinų vyriausybė Formozoje, pa
lyginus su kontinento Kinija, 
pasiekė fenomenalinių ūkinių 
laimėjimų ir pakėlė visų žmo
nių gerbūvį, net jų laisvę.

5. Aš esu žurnalistė ir biznie- 
rė. Žinau, kad prekybos apy
vartos sąskaitos turi kada nors 
būti subalansuotos. JAV biznie
riai, kurie mano Kinijos komu
nistinio ūkio sistemoje surasti 
pelningą rinką, labai klysta. 
Juk tai tie patys biznieriai, ku
rie spaudė Rooseveltą pripažin
ti Sovietų S-gą. Manytina, kad 
jie ta proga galėjo sužinoti, 
kad vieno pirkėjo ir vieno par-

Pereitą savaitę Europa vėl 
išgyveno spekuliacijos sukeltą 
monetarinę krizę. Jos centras 
buvo V. Vokietija, bet buvo pa
liestos visos pramoninės vals
tybės su Bendrąja Rinka ir 
Šveicarija priešaky.

Krizę sukėlė Amerikos dole
rio masinis keitimas Į vokiečių 
markes, nes buvę neva išgirs
ta, kad vėl bus pakelta vokiškos 
markės vertė palyginus su JAV 
dol. Norėdami ta proga pasipel 
nyti, dolerių turintieji laba? 
trumpu laiku užvertė V. Vokie 
tijos bankus bilijonais dol., : 
savo sąskaitas pasiimdami mar
kes. Tai sukėlė spaudimą į Vo- 

davėjo sistemoje, kokia yra ko
munistiniame krašte, prekyba 
pirmoje ejlėje yra politinis į- 
rankis, todėl laisvojo ūkio sis
temos atstovas niekad negali ti
kėtis biznio pelno.

Aišku ir tai, kad prekyba su 
ūkiškai atsilikusiu komunisti
niu kraštu, neturinčiu ką žy
mesnio eksportuoti, gali vykt: 
tik suteikiant jam paskolų ir 
kreditų. Ir tai turės parūpinti 
JAV mokesčių mokėtojai JAV 
gyventojų mokesčiais ramstom 
“prekyba” su Pekino valstybi
niu monopoliu vieninteliai pa
sinaudos tik pirmieji apsukrūs 
verteivos, su kuriais Pekinas 
užmegs prekybinius ryšius poli
tiniais išrokavimais.

Visa kom. Kinijos prekyba 
tvarkoma siekiant politinių 
tikslu. Ką gi Kinija eksportuos 
Amerikon? Ar Amerikai reika
lingi jos tekstilės gaminiai, pu
pos, kiaulių šeriai, žemės rie
šutai, heroinas?”
“Niekas nepatyrė tiek nusiiy- 

limų, kiek mano generacijos ki 
nai. Bet noriu pamiršti viską, 
ir žiūriu ateitin. Žinau, kad ma
no ir mano vaikų krašto (Ame
rikos) interesai bei visų kinų 
interesai, nežiūrint kur jie da
bar gyventų, yra surišti su A- 
merika. Tas ryšys yra nesava
naudiška JAV politika ir jos 
laisvas politinis bei ūkinis gy
venimas.

Aš nemanau, kad tautinės Ki
nijos demokratija prilygsta 
amerikietiškai.. .Bet reikia gy
venti su tokiais, kokie yra. Ma
no didžiausia .viltis būtų, kad 
prie Kinijos vairo atsirastų vy
rai ir moterys, kurie suprastų 
Amerikos politinę ir ūkinę kal
bą.”
Red. priedas

Anna Chennault yra Pekine 
gimusi kine, jau mirusio JAV 
gen. Chennault našlė. Susipa
žino juodu tada, kada genero
las lakūnas vadovavo Kinijoje 
operavusiai (1942-45) JAV avia
cijos grupei. Po karo genero
las įkūrė civilinės aviacijos 
bendrovę, kurios lėktuvai ir 
šiandien Tol. Rytų erdvėje turi 
pakankamai darbo. Toje bend
rovėje Anna dabar užima va
dovaujančią vietą. Amerikoje 
ji veikia respublikonų partijo
je ir dievina prez. Nixona.

Iš čia pareikštų nuomonių 
aiškūs jos siekiai ir simpatijos: 
nepriklausoma, demokratiška 
Kinija, su atsuktu veidu į Ame
riką bei Vakarus. Ji iš prakti
kos žino, apie ką ji kalba.

Su visomis jos čia pasakyto
mis mintimis galima sutikti, 
nes jos teisingos. Kas kita su 
jos lūkesčiais, kurie gali neiš
sipildyti. Ką ji galvoja apie dvi 
Kinijas, kurios dabar pradeda 
populiarėti Amerikos pekinolo- 
gų tarpe, lieka diplomatinė pa
slaptis. Ir tai ženklas, kad ji tu
ri gerą diplomatinę uoslę — 
nieko nepasakyti viešai netai
ku. Jai prieinamas prez. Nixo- 
nas. Visa spauda atžymėjo jos 
buvimą prezidentūroje prieš 
pat “ping pongo diplomatijos” 
iškilimą į viešumą. Anna Ch. 
sukasi kinų tarpe, daug rašo 
kiniškomis temomis ir labai 
judri užsienio žurnalistų tarpe. 

kietiją ir tuo pačiu kitus B 
Rinkos kraštus.

Bendrosios Rinkos ir Moneta
rinio Fondo nariai jau buvo su
sirinkę apsigynimo priemonių 
svarstyt. Visi laukė, ką pasakys 
Vokietija. Išgirsta, kad dirbti
niu būdu nenorima markės ver
tės pakelti, todėl visiem pasiū
lyta leisti savo piniginiam vie
netui laisvai naujos vertės “pa
ieškoti” rinkoje pagal paklau 
su ir pasiūlų dėsni. Galutinio 
susitarimo nepasiekta nė dėl 
svyravimo ribos nė dėl paties 
metodo. Šiandien žinoma, kad 
Belgija atsisakė nuo laisvo ver
tės “susiradimo”, tik kontro
liuos kapitalo importą. Posė
džiuose padaryta daug priekaiš 
tų Amerikai, kurios piniginis 
vienetas yra visų valstybių pi
nigų vertės matas.

Kur problemos šaknis? Per
daug aukšta formalinė dolerio 
vertė ir perdaug dolerių pasau
lyj, ypač Europoj. Perdaug to
dėl, kad JAV prekybos ba
lansas jau seniai su deficitu, to
dėl kiti jos prekybiniai partne
riai neturi progos tų dolerių 
grąžinti į Ameriką. Kai pano
rėta dabar staiga jų nusikratyt, 
vienu kartu atsirado didelė pa
siūla, todėl dol. vertė turėjo 
kristi. Bet to negalima leisti, 
nes toks tarptautinis susitari
mas. Todėl juos visus atneša
mus reikėjo pirkt, o kai spaudi
mas nemažėjo, laikinai buvo nu 
trauktas dolerio rėmimas sutar
tu būdu. Taip ir atsirado kri
zė.

Išeitų, kad dabar blogiausiai 
tada, kada perdaug dol. už A- 
merikos sienų. Jie ten iškeliave 
trim dideliais keliais: Amerikos 
biznio investavimai užsieniuo
se, JV kitiem kraštam teikia
ma ūkinė ir karinė pagalba ir 
Vietnamo avantiūra. Ir Ameri
koje ilgai buvojanti infliacija, 
kuri pakėlė eksportinės prekės 
kainą ir- tuo būdu sumažino jos 
varžymosi su kitų kraštų pre
kėmis pajėgumą.

Kiek dabar dolerių vadina
moj Eurodolerių rinkoj, nie
kas tikrai nežino, nes kasdien 
vyksta pasikeitimas. Kiti spėja 
kad gali būti iki 60 mil. dol.

Savo laiku visi labai pyko ant 
de Gaulle, kad jis ragino pini
ginio vieneto matu pasiimti ne 
doleri, bet auksą, šiandien jo 
pasiūlymas būtų mandagiau su
tiktas.
MONETARINĖ KRIZĖ 
EUROPOJ APRIMO

Visiems padarius sprendimus 
ta kryptimi, kad Amerikos do
leris nebeplūstų į Europą ne
normaliai dideliais kiekiais. į- 
tempimas atslūgo. Bet tuos 
sprendimus darydami, Bendro
sios Rinkos kraštai suskilo prie
mones pasirinkdami.

Anglija, Prancūzija ir Italija 
paliko po senovei — savo pini
ginio vieneto nė papigino nė pa
brangino, bet neleido laisvai 
naujos vertės ieškoti.

Vakarų Vokietija nutarė leis
ti savo markei laisvai svyruoti 
ieškant naujo santykio su do
leriu. Nustatyta svyravimo ri
ba, bet ji neskelbiama. Markės 
vertė kils, o dolerio vertė kris. 
Panašiai padarė ir Olandija.

Šveicarija ir Austrija pakėlė 
savo piniginio vieneto vertę 
bet ir jos leidžia svyravimą aiš 
kiai nustatytose ribose. Belgija 
pasirinko kombinuotą būdą: 
piniginiam vienetui bus leista 
nustatytose ribose trumpą tai
ką laisvai pasvyruot, ir šalia te 
specialiomis priemonėmis var 
žys dolerio kelionę į Belgiją.

Ką gi sako dolerio savininkė 
Amerika? Vyriausybė nepadarė 
jokio oficialaus pareiškimo 
Tarptautinių piniginių transak 
cijų ekspertai tvirtina, kad do
leris iš to sąmyšio išeis be di
desnių žaizdų, nes netoli esąs 
laikas kada JAV tarptautinių 
mainų balansas žymiai pagerės 
Amerikos naudai.
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Kudirkos išdavimas veda i kitus slepiamus darbus SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

Nuo Kudirkos išdavimo prie 
“Keelhaul operacijos" išdavi
mo:

Congressional Record balan
džio 22 (gautas S.Ą. dėka) įra
šyta John M. Ashbrook, Ohio 
respublikono, kalba. Kalbėto
jas pradėjo nuo jūrininko Si
mo Kudirkos išdavimo, minėjo 
to išdavimo išėjimą viešumon 
visuomenės pasipiktinimą, vy
riausybės reakciją.

To nepadaryta esą su kitu į 
vykiu, kuriame buvo išduota 
milijonai žmonių. Tai vadina
ma “Keelhaul operacija”, su
rengta amerikiečių ir anglų 
antro pasaulinio karo gale ii, 
po karo.

Jeigu — sakė kongresmanas 
— anuo metu būtų iškelti aikš 
tėn šio neįtikimo epizodo fak
tai, tikriausiai būtų kilę visuo
menės protestai ir vyriausybės 
atsiliepimas. Deja, visas tas 
tragiškas įvykis ligi šiol nėra vi
suomenei atskleistas.

Q tas Įvykis, trumpai sakant 
tai civilinių asmenų ir karinių 
belaisvių atidavimas Sovietam 
prieš Įsakmiai pareikštą jų ne
norą ir protestus. Kai kurie 
net nusižudė, kad išvengtų te 
sovietinio “teisingumo”. Ta: 
prasidėjo jau 1944 metais ir 
truko iki 1947. Buvo atiduot: 
rusai, ukrainiečiai, lenkai, veng 
rai ir Baltijos kraštuose gimę.

“Kaip ir Kudirkos atveju — 
sakė Ashbrook —valstybės de
partamentas čia vaidino abejo
tinos vertės rolę. Congres. 
Record-1970 liepos 22, E 6942 
pusi., duoda kai kurių informa
cijų apie tą valstybės departa
mento dalyvavimą apgailėtina
me Amerikos istorijos lape 
Daugiau informacijų apie Keel
haul operaciją pasirodė Record 
1970 liepos 22, rugsėjo 24 ir 
30, gruodžio 30. Jau 1971. in
formacijų pasirodė Record sau
sio 2 ir 26. kovo 25”.

Bet tos "operacijos" byla tebė
ra "po užraktu":

Julius Epstein, dabar moksli
nis tyrinėtojas Hooverio varde 
institute prie Stanford© uni
versiteto, mėgino atkreipti se
nato vidaus komisijos dėmesį 
tą “operaciją” jau nuo 1956 
metų. Jo pastangom buvo pa
tirta, kad J.V. armija turi by
lą, vardu “Operation Keel
haul”, kurioje yra smulkios in
formacijos, bet saugumo sume
timais dengiantis bylos nelei
džiama panaudoti viešajai infor
macijai.

Toliau kongresmanas kalbė' 
jo, kaip Epsteinas kreipėsi : 
vyriausia teismą, kad nuimtu 
draudimą byla pasinaudot: 
Teismas jo prašymą atmetė

Kongrese pasiūlyta rezoliucija ištirti masinį bėgli v išdavimu 
Sovietams karo pabaigoje. Išdavimo dokumentai tebeslepiami

Tada jis kreipėsi į Baltuosius 
Rūmus. Pasisekė tik tiek, kad 
įtikino Baltuosius Rūmus, jog 
nėra jokios pavojaus nei sau
gumui nei užsienio politika: 
prileisti tyrinėtoją prie tų do
kumentų. Tačiau prieiti prie 
tų dokumentų Epsteinas vis 
tiek negavo. Baltieji Rūmai ne

turį nieko prieš, bet kol nėra 
tam reikalui sutikimo Anglijos 
kuri tame įvykyje buvo sąjun
gininkas ir bendrai su ameri
kiečiais veikė, tai Epsteino pra
šymas negalįs būti patenkintas

Kongresmanas priminė, kad 
paties Epsteino ir kitų pastan
gom praeity buvo sudarytas

kongresinis komitetas, kuris ty
rinėjo Katyno žudynes. Komi
tetas rado, kad ten Sovietai bu 
vo nužudę tūkstančius lenkų 
karininkų.
Kongresas turi įsikišti:

Kongresmanas Ashbrook kal
bėjo, kad Amerikos visuomenė 
turi teisę kaip ir Kudirkos at-

tų ansamblis. DeRochester, N.Y., balandžio 1 demonstruoja prie Eastman teatro, kur gastroliavo Sibirą ši 
monstracijos buvo bendros, dalyvavo: lietuviai, latviai, estai, vengrai, ukrainiečiai, žydai.

Nuotr. Frank Mockevičiaus
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veju patirti tiesą apie tą “Keel
haul” operaciją, ir pasiūlė tuc 
reikalu rezoliuciją, kad “opera 
cijai” ištirti būtų sudarytas 
specialus jungtinis Kongrese 
komitetas, kaip tai buvo pada
ryta Kudirkos atveju.

Kongresmano rezoliucija 
vargiai bus populiari ir dabar. 
Viena, aname masiniame išdavi
me garbės neteikiančią rolę at 
liko garbingas gen. Eisenhowe- 
ris; atliko rolę demokrato pre
zidento Roosevelto valstybės 
departamentas. Antra, tai ne
tarnauja dabartinei vyriausy
bės politikai, kuri siekia įsi
teikti Sovietam.

O Sovietai? Sovietai, gal būt 
nieko nesakytų prieš tų Įvykių 
atskleidimą, nes jie kompromi 
tuoja ne Sovietus, o vakarie
čius. Jie su pasitenkinimu ga 
lėtų šypsotis: matot, ką darc 
tie “imperialistų” vadai, kalbė
dami apie laisves ir žmogaus 
teises...

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

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

taiko ratas pasisuko taip, 
kad vyresnioji karta, išaugusi 
Lietuvoje, ar traukiasi ar jos 
visuomeninė veikla lėtėja. Vis 
daugiau ją pavaduoja vidurinė 
karta, jau čia su sava profesi
ja prisiderinusi ar čia ją Įsigi
jusi. Ji visuomeninėje veiklo
je šiuo tarpu vyrauja^ Dė
mesį labiausiai traukia jaunoj: 
karta, jau čia išaugusi, toli gra
žu nenubirusi iš lietuviško gy
venimo, save pareiškianti bū
dais, vyresniesiem dažnai nepa
stebimais. Juos iš dalies gali
me stebėti bent jų leidžiamoj, 
jų redaguojamoj ir prirašomoj 
spaudoj. Iš tos spaudos nusi-

PASISAKO JAUNIEJI APIE
SPAUDA

klausome vieną kitą jų bai
sa.
Apie moksleivius:

Ateity kovo mėn. Mokslei
vių Ateitininkų S-gos pirminin
kas Eug. Girdauskas informuo
ja: “Šiuo metu MAS turi apyti
kriai 1,600 narių, skaičiuojant 
jaunučius, kurie sudaro dau
giau negu pusę MAS. Ameri
koje ir Kanadoje yra apie 22 
kuopos, o užsienyje veikia ko
kios keturios, penkios kuopos 
Užsienio stovis stiprėja, ir kuo
pų ryšiai su MAS centro valdy
ba pamažu gerėja. Amerikoje

Prel. A. Bačkis (kairėje), Vatikano stebėtojas UNESCO konferencijoje, kuri buvo kovo 15-20 Lagos Nigerijoj.
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ryšiai tarp kuopų ir centro vai
ri y b o s nėra per geri ir 
galėtų būti stipresni. 
Amerikoje ir Kanadoje ideolo
ginis susipratimas ir mokslei
vių lygis pamažu auga,- dėka 
ideologinių kursų Dainavoje ir 
Putname. Kursai kasmet daros: 
Įdomesni, daugiau aktualūs ir 
populiaresni, stebint augantį 
kursantu skaičių... Iš viso 
moksleivių sąjunga, atrodo, yra 
didžiausia ir stipriausia iš tri
jų, bet atrodo, kad sesutės 
SAS (studentų ateitininkų) atei
tis darosi šviesesnė”.

“Taip, aš tikrai galvoju, kad 
moksleivių sąjunga ir visa Atei
tininkų Federacija išsilaikys 
dar keturiasdešimt metu. Vi
sos dabartinės gyvenimo sąly
gos ir aplinkybės yra labai pa
našios i aplinkybes, kurios ska
tino Ateities Įkūrimą. Tos ap
linkybės nėra daug pasikeitu
sios ir, net pesimistiškai žiū
rint. neatrodo, kad pasikeis”.
Apie studentus:

Gaudeamus, studentų ateiti 
ninku laikraštis. Sąjungos pir
mininkas yra Jurgis Oniūnas 
(New Yorkas). Šį nr. redagavo 
Laima Gustainytė, Jurgis Oniū
nas, Gabija Juozapavičiūtė, Vy
tautas Kliorys, Ramunė Saka- 
laite. Jurgis Oniūnas: esą 
“šiais metais lietuviai studen
tai užbaigs pirmąjį savo veik
los dešimtmeti šiaurės Ameri
koje. Ši yra saldžiai karti su
kaktis. Saldi todėl, kad galime 
įrodyti, jog po dvidešimties me
tų veiklos šiame tirpinimo ka
tile dar nesame mirę. Karti 
kadangi matom, kad jei nesusi- 
griebsim, mūsų laikas bus la
bai ribotas. Abu įvykius supras 
ti reikia introspekcijos ir ak
tualios mūsų dabartinės padė
ties supratimo”.

Vincas Kolyčius mėgina tą 
padėti aiškinti: “Kongresinėje 
stovykloje Dainavoje dalyvavę 
beveik 100 studentų. Buvo tik
ras stebuklas, kad beveik visi

pajuto šeimišką nuotaiką, dva
sinį pakilimą, visi pasakytume 
buvo “turned on”. Grįžom na
mo, prabėgo mėnuo, ir beveik 
nieks nekalba apie stovyklą ir 
joje diskutuotas mintis. Kodėl? 
Tuo pačiu draugovės skundžia 
si, kad nežino ką veikti, nėra 
programos, trūksta plano. Keis
ta. Ieškome kažko, bet patys ne
žinome ko”.
Dar apie Montrealio jaunimą:

Liepsna Nr. 3. Montrealio li
tuanistinės mokyklos leidinys 
Redagavo Rasa Lukoševičiūtė. 
Gintaras Nagys, Vida Burbaitė 
Dana Styraitė, Rimas Ališaus
kas, Albertas Skučas. Rasa Lu
koševičiūtė: “Dabar žmonijoj, 
ne tik pas lietuvius, bet visa
me pasaulyje yra užėjusi baimė, 
kuri pasireiškia ^isbkiom de
monstracijom ir politikierių kal
bom. Taip! kalbos, kalbos, kal
bos, kalbos, bet ar yra toks žo
dis veikimas. Yra lengva atsi
stoti ant estrados ir rėkti visa 
gerkle: ‘Darykit tą, veikit, dirb
kit’. Bet koks žmogus, moky
tas ar nemokytas, gali taip pa
daryti. Tos kalbos būna labai 
Įdomios ir pagaunančios tuo 
metu, o išėjus iš auditorijos jos 
užmiega ir laukia sekančio kar
to.

“Palikime kitas tautas ir 
pažvelkime i save, lietuvius 
ko trūksta mūsų bendruomenė
je ir organizacijose. Mes visi 
norime būti architektais, nori
me nupiešti, ką reikia daryti, 
ir tada nebeatsiranda statyto
jų, be kurių architektas yra 
nereikalingas, ir liekame tuš
čiomis rankomis. Mūsų lietu
vių bendruomenėje ir organiza
cijose retai kada užbaigiama 
svarbi gyvenimo trijulė —min
tis, žodis ir veikimas. Kelionė 
sustoja antrame viešbutyje, ir 
nutariame jame pasilikti”.
Tai vis padėties aiškinimas... 

O iš šio leidinio “kūrybos” te
bus paimtas Kristinos Kličiū- 
tės rašinėlis “Ar jūs žinote, -kc 
aš noriu?”

“Aš noriu šuniuko. Bet aš 
negausiu, nes mano tevelia: 
nenori. Jie sako, kad yra laba: 
nešvaru. Tai tada aš noriu ka 
tės. Mano močiutė sako, kad 
katė yra švariausias gyvulėlis. 
Bet jie vistiek nenori. Tai aš 
noriu arklio. Jis galės traukt' 
žiemą mūsų roges, ir mes tik 
sėdėsime. Bet kur tu jį laiky
si? Lauke negali, o skiepe 
netinka. Tai kur tu jį laikysi?

“Tai vienintelis gyvulys, ku
rį aš galiu turėti, yra žuvis. Bet 
su žuvim nieko negaliu daryti. 
Tai aš nieko neturėsiu”.

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 ANDRU8IO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.________________________________________
8&G MAISTO KRAUTUVE.'Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prlca 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna._________ _____________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir Įsitikinsite! 1
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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. Orange, NJ. 0fr079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y, 11379.____________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._____________________________ _________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621._____________ '
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 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 St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE

— Olandai išrinko naują par
lamentą, bet senoji koalicija 
nebegali valdyti, nes pralaimė
jo atstovu ir prarado daugu
mą. Dabar vėl sudarinėjama 
nauja koalicija, kuria galėtų 
remtis naujoji vyriausybė. Rin
kimuose dalyvavo 28 partijos, 
ir tai yra didžioji Olandijos sis
temos blogybė.

EKSKURSUOS:
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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30 metų

Penkeri metai Balzeko muziejui

Birželio 22 sueina 30 metų 
nuo ano lemtingo mūsų tautos 
istorijos momento, kai, vokie- 
čių-sovietų karui prasidedant 
lietuvių tauta vieningai sukilę 
prieš sovietinį Lietuvos okupan
tą, paskelbė pasauliui lietuvių 
tautos suvereninių teisių vyk
dymo atstatymą ir sudarė lai
kinąją vyriausybę. Tai galėjo 
atlikti tik tauta, kurios valsty
binė sąmonė buvo puoselėta is
torinėj kunigaikščių epochoj, 
tautinio atgimimo bei nepri
klausomybės kovų laikais ir ga
lutinai subrandinta nepriklauso
mybės klestėjimo metais.

Iš 30 metų perspektyvos su 
giliu susikaupimu žvelgiame : 
vieną iš tragiškiausių Lietuvos 
istorijos laikotarpių.

1939 rugpjūčio 23 nacių-so- 
vietų gėdingu susitarimu Lietu
va buvo pasmerkta sovietinei 
vergijai, kuri prasidėjo 194C 
birželio 15, rusam ją okupavus. 
Nuo to momento prasidėjo Lie
tuvos sovietizacija ir sistemin
gas lietuvių tautos naikinimas, 
pasiekęs savo viršūnę masinių 
trėmimu metu, 1941. birželio 
14-18.

Nežiūrint žiauriausios paver
gėjų priespaudos, visoje Lietu
voje gimė ir tvirtėjo pasiprieši
nimas okupantui, slaptosios 
spaudos palaikomas ir Lietuvių 
Aktyvistų Fronto vadovauja
mas. Šio pasipriešinimo pagrin
dinis tikslas buvo atstatyti oku
panto sutrukdytą Lietuvos su
verenumo vykdymą. Palan - 
kus momentas atėjo 1941 birže
lio 22, vokiečiam pradėjus ka
rą prieš sovietus. Slapta suran
kioti ginklai buvo nukreipti 
■prieš okupanto karines pajėgas, 
ir iš Kauno radiofono birželio 
23 dienos rytą jau buvo pa
skelbta pasauliui, kad Lietuvos 
suverenumas vėl atstatytas. 
Tuojau buvo sudaryta ir laiki
noji Lietuvos vyriausybė. Tuc 
būdu po trijų dienų Kauną pa
siekusi vokiečių armija rado jį 
jau lietuvių valdomą ir tvarko
mą. Herojiškose kovose žuvc 
daug pasiryžėlių, bet didysis 

tikslas buvo atsiektas. Sukili
mas vyko ne tik Kaune, bet ir 
daugelyje kitų Lietuvos vieto
vių. Taip buvo įrodytas visos 
lietuvių tautos ryžtas gyventi 
laisvai ir nepriklausomai.

Birželio 24 laikinoji vyriau
sybė rinkosi pirmojo posėdžio 
ir skubiai pradėjo vykdyti kraš
to administravimo ir tvarkos 
atstatymo uždavinius. Šis fak
tas buvo staigmena naujajam 
Lietuvos okupantui ir nesideri
no su jo ekspansinės politikos 
planais. Nei grasinimais, nei 
klasta, nei vilionėmis okupan
tas neįstengė vyriausybės pa
versti savo politikos vykdytoja. 
Po šešių savaičių darbo laikino
ji vyriausybė okupanto buvc 
priversta savo veikimą sustab
dyti prieš savo ir tautos valią 
Taip baigėsi paskutinis nepri
klausomybės švystelėjimas, 
naujųjų okupantų nuslopintas. 
Po to ėjo treji nacinio teroro 
metai, kurių metu lietuvių tau
ta vėl išvystė visą kraštą apė
musį pogrindinį pasipriešinimą 
Tose pogrindžio kovos sąlygo
se buvo sudaryta ir vieninga 
politinė kovojančios tautos va
dovybė — Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Nacinę 
okupaciją 1944 pakeitė bolševi
kinė, iki šiol tebesitęsianti.

★

Praslinkus 30 metų nuo ano 
didingo Lietuvos istorijos mo
mento, šiandien galime drą
siai skelbti pasauliui, kad lietu
vių tauta nenurims, kol Lietu
vos suverenumas bus vėl at
statytas. Tai Įrodė 1941 metų 
sukilimas, visuotinis tautos pa
sipriešinimas okupantam, hero
jiškos partizanų kovos, gaiva
liškas pavergtųjų lietuvių lais
vės siekimas ir po pasaulį iš
blaškytos politinės emigracijos 
nepaliaujamas ryžtas dirbti ir 
aukotis tėvynės išsilaisvinime 
valandai priartinti. Lietuvos 
prisikėlimo viltis stiprina taip 
pat faktas, kad visa eilė valsty
bių dabartinės okupacijos ne 
pripažįsta esanti teisėta.

(nukelta į 8 psl.)

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejui šiemet sueina penke
ri metai. Tokio pobūdžio įstai
gai subręsti, išsiplėsti ir visu 
savo paskirties grožiu pražysti 
tai neilgas laikotarpis. Tačiau 
daroma viskas, kas esamomis 
sąlygomis galima. Stengiamasi 
kuo įspūdingiau, kuo naudin
giau pasitarnauti lietuvių tau
tai, surenkant, sukaupiant ir 
apsaugant nykstančią įvairią 
archyvinę ir " istorinę 
medžiagą, kartu iškeliant ir pa
brėžiant gražią ir didingą mū
sų tautos praeitį bei tradicijas.

Kaip jau keliais atvejais spau
doje minėta, jaunas lietuvių 
kultūros muziejus nuolatiniu j c 
įkūrėjo ir bendradarbių bei rė
mėjų rūpesčiu ir triūsu gražiai 
auga.

★

Iš gausių muziejaus lankyto
jų nugirstama, kad tiek anks
tesniųjų, tiek ir naujųjų atei
vių buveinių palėpėse bei rū
siuose yra senų knygų, žurna
lų, laikraščių komplektų, pa
veikslų, albumų, nuotraukų 
laiškų, antspaudų, net organi

Balzeko lietuviu kultūros muziejaus fasadas ir vidaus didžioji parodų salė. Architektas J. Mulokas.

zacijų vėliavų ir kitų daiktų, ku
rie nebevartojami be tikslo mė
tosi, pelija ir nyksta. Neabejoti
na — tokių ‘“nereikalingų” 
daiktų tarpe yra ir labai vertin
gų daiktų lietuvių kultūros mu
ziejui.

Muziejaus įkūrėjas, savinin
kas ir vedėjas Stanley Balze 
kas Jr. mielai kreipiasi į visus 
lietuviškųjų parapijų klebonus 
kunigus, mokyklų vedėjus, mo
kytojus, visuomenės veikėjus 
kultūrininkus, prašydamas vi- 
sakias čia suminėtas ar į jas 
panašias kultūrines gėrybes 
(organizacijų valdybų, paskirų 
narių, vestuvių, krikštynų, lai
dotuvių aprašymus, nuotraukas 
ir pan.) siųsti šiam muziejui 
kur visa tai bus tvarkingai su
rūšiuota ir apsaugota.

Be suminėtųjų daiktų, į mu
ziejų mielai priimama įvairių 
organizacijų protokolų knygos 
bylos, dokumentai ... Taip 
pat ir įvairūs sukaktuvininkam 
ar pasižymėjusiem visuomenės 
veikėjam duoti “adresai”, dip
lomai,- pasižymėjimo ženklą: 
(medaliai, ordinai ir pan.).

Religiniame skyriuje labai 
pageidaujama senovinės “kan- 
tičkos”, maldaknygės, škaplie
riai, rožančiai, kryžiai, kryže
liai, įvairūs medalikai ir meda- 
likėliai, pirmos komunijos, pri
micijų ar kitomis progomis 
gaunami religinio turinio pa
veikslai, vienuolių juostos ir t. 
t.

★

Be keliolikos šiame muzieju
je veikiančių skyrių, naujai yra 
steigiamas karinis skyrius. Sia
me skyriuje pageidaujami kū
rėjų savanorių, ramovėnų, bi- 
rutininkių, šaulių, policijos 
partizanų ir kitų panašių orga
nizacijų uniformos atributai 
antpečiai, rankovių raiščiai, sa
gos, durklai, kardai, ilgi auli
niai batai, šalmai, pošalmiai 
kasdieninės ir išeiginės kari 
ninku juostos, kepurės ir 1.1. 
Taip pat Įvairūs pažymėjimai 
tarnybos lapai, diplomai, kare 
mokyklos, mokomųjų kuopų 
baigimo “vinjetės”, ypač padi
dintos, ir Įvairūs panašūs daik
tai daikteliai.

Muziejaus darbuotojam ..tekc 

patirti tokių atsitikimų, kac 
mūsų mirusiųjų nepriklauso
mybės kovotojų paliktieji daik, 
tai, kaip nebereikalingi, buvc 
atiduoti vaikam žaisti, o vėliau 
išmesti. Tai klaikus nesusipra
timas! Tuo būdu padaromas di- 
delisnuostolis mūsų tautos kul 
tūriniam palikimui.

Mūsų jaunajai ir būsimem 
kartom tokie daiktai, kaip mū
sų praeities liudininkai, yra di 
delis lobis; juos būtina rinkti ir 
saugoti su didžiausiu stropumu

★
Kiekvienas ką nors šiam mu

ziejui paaukojęs gauna padė
kos laišką ir yra paminimas 
muziejaus leidžiamame biulete
nyje.

Pasaulis be Dievo išplėšė Lietuvai laisvę
Religijos ir moralės ryšys su 

tautiniais siekimais, surištas ne 
atmezgamai. Tautiniai idealai 
su tėvynės meile gauna stipry
bės.. ir gyvybės iš religijos ir 
moralės šaltiniu. Atjungus 
juos nuo tų šaltinių, jie išsi
gims arba visai išnyks. Todėl 
visai teisingai kalba lietuviam 
išeiviam kardinolas Pizzardo: 
“Gilus ir ryškus tikėjimas gai
vina dvasią. Šis tikėjimas at
neš pergalę ir lietuviam, kurie 
dabar kenčia ir kovoja prieš ne
gailestinga ir žiaurią bedievių 
priespaudą. Jei lietuviai išliko 
ištikimi savo religiniam ir tau
tiniam idealam, tai tik dėl to. 
kad jie išlaikė savo tvirtą tikė
jimą ir gražias tautines tradi
cijas.”

Tas religijos ir tautiškumo 
ryšys mūsų spaudos retai lie
čiamas, lyg tai būtų mažareikš
mis dalykas. Tuo tarpu tikėji
mas ir moralė yra viso gyveni
mo pagrindas ir stiprybė. Tai 
yra ir mūsų išeivijos kovos už 
Lietuvos laisvę pagrindas ir lai
mėjimo laidas. Karys, praradęs 
moralę, nebėra karys. Su tokiu 
kariu jokio karo žygio nelaimė
si.

Mūsų kova su Maskva už Lie
tuvos ateiti yra totalinė. Į ją tu 
ri būti Įjungta visa ir visi. Ta 
kova žūtbūtinė. Priešas stiprus 
ir moderniai ginkluotas. Tat ir 
mes į tą kovą turim stoti ge
rai organizuoti, pasišventę, at
sižadėję asmeniškų patogumų, 
o svarbiausia, šarvuoti stipriu 
tikėjimo ir moralės šarvu. Taip 
moko ir Pijus XII: “Jei norime 
laimėti trokštama laisve ir iš- 4» V

Šia proga visi geros valios 
lietuviai prašomi aukoti šio mu
ziejaus pastato praplėtimui. 
nuperkant tam tikslui vadina
mas ‘plytas’, kurių vienos kai
na yra 10 dol. Kiekvieno “ply
tos” pirkėjo vardas bus atžy
mėtas muziejaus būsimo prie
stato sienoje, įmūrijant plytą 
su jo pavarde.

Muziejus veikia kas dieną 
(neišskiriant ir šventadienių,' 
nuo 1 iki 4:30 vai. Adresas: 
4012 Archer Ave., Chicago, Ill. 
60632. Tel. (312) 847-2441.

Įėjimas visada ir visiem lais
vas.

Konstantinas Petrauskas.
muziejaus kuratorius

saugoti savo kultūrą, nuo ku
rios priklauso mūsų didybė, 
kreipkimės ne tik i medžiagi
nes vergybes, bet ir i dvasines 
bei-moralines galias.

Tuo būdu mūsų laisvinina- 
moji kova turi būti vedama 
dviem frontais: gamtiniu ir ant
gamtiniu.

Daugiau nuoširdžios maldos
Kas žino Lietuvos istoriją 

turi žinoti, kad ne kartą Lietu
va išvengė didelių nelaimių ne 
savo jėgomis, bet Apvaizdos su
teikta mum pagalba. Kodėl tat 
nematome to entuziastingo tel
kimosi prie tos armijos, kur: 
žygiuoja i kovą po Dievo vėlia
va?

Priežasčių daug. Vyksta pa
saulio desakralizacija. Įsigali 
nušventėjimo tendencija. Atsi
dūrėme išeivijoj tarp Įtakingų 
nekatalikiškų .ir net nekrikščio
niškų srovių, kurios mūsų tei
giamai veikti negali. Išgyventi 
baisumai ir kančios mus gero
kai paalsino ir fiziškai bei dva
siškai aplamdė. Iš idealų sri
ties pasukom į egoizmo ir savo 
asmens reikalų šuntakius . Kas 
buvo brangu ir šventa, pamirš
tama arba jau ir pamiršta.

Didžiosios nelairųės ir perse
kiojimai gimdo ne tik kanki
nius ir didvyrius, bet ir aposta
tus, atkritėlius nuo tautos ir 
religijos idealų. Dėl to Bažny
čia draudžia prašyt Dievą sun
kių išmėginimų, nes kaina, kuri 
mokama už kankinius, yra la
bai didelė. Atkritėlių skaičius 
jautresni išeivį purtyte purto.

(nukelta į 4 psl.)
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Už Sedos miestelio upės plati kilpa, 
Tarpe kurios skardžių keli kaimai tilpo. 
Arklys risčia bėgo, ragint nereikėjo, 
Tad Jurgis stebėjo, kaip javai klestėjo. 
Rugiai tarpe medžių, tarp klevų atšlaičių 
Pačioje širdyje darbščiųjų žemaičių.
Mūsų gimtas kraštas — gražus, mielas, jaukus, 
Turi gintarinių javų pilnus laukus.

Kai kelias pasuko į dešinę pusę 
Ir pušų šakose vėjas garsiai ūžė, 
Jurgis pastebėjo ūkį nauju stogu, — 
Pagalvojo, gyvent šioj vietoj patogu. 
Vietos patogumas jam nepamelavo, 
Į pastaldę Jurgis greitai įvažiavo.

Gonkas atidarė vyras skroblaveidis, 
Rankoves paraitęs, antį prasiskleidęs.
— Aš esu Sketerys, — tiesdams ranką tarė. — 
Ne tik reikaliukai čia mane atvarė.
Pamačiau jūs ūkį gražų ir patogų, 
Kuris tik vilioja praeinantį žmogų.
— Vadinuosi Sleivys. Miela jus sutikti, 
Prašau valandėlei pas mus pasilikti.
Bendri reikalėliai ūkininkus riša,
Kaip ir kas ką daro, reik žinoti visa. — 
Linksma šeimininkė tuoj padengė stalą, 
Svečią pasodino kerčioj prie pat galo.

Ant stalo štai deda ir kepta ir virta, — 
Štai ir kiaušinienė žemaičių išgirta. 
Kepalas kaip rėtis šalia jos gulėjo, 
Šviežios duonos raugas iš tolo kvepėjo. 
Užgėrė jie gausiai alučio putoto 
Ir buvo visiem tuoj linksma ir sotu.
— Jūsų miežiai, mačiau, net iš dirvos virsta, 
Mėgstu ketureilius, nuo jų laukuos tiršta.
Gal tamsta parduosi vieną kitą pūrą, 
Norėčiau matyti aš dirvą kaip mūrą.
— Ką miežiai, kaip miežiai — tokių visi turi, 
Kas laiką daboja ir dirvą prižiūri.
Bet kviečiai pas mūsų niekados neauga, 
Nors kažkaip įdirbtume savąjį lauką. 
Kviečiai gerai auga pas jaunas kaimynes, 
Mat, jų dirvos saulėj ir geros molynės. 
Tamstelė išrodai nevedęs bernelis, 
Pas Vaškaites iš čia trumpas, puikus kelias ...
— O štai ir piršlybos visai netikėtos ... 
Nors nemačiau panų, bet pirščiaus dėl vietos, 
Kame kviečiai auga molinėj atkalnėj,
Kur Varduva teka prie ūkio pakalnėj . . .

Kalba nusisuko į vištas, bekonus, 
Kuriuos matė Jurgis apie Šleivio kluonus. 
Jurgis maža sakė, bet gerai jis klausė, 
O Šleivys kalbėjo, nes proga geriausia... 
Taip Jurgis su Sleiviu draugais pasijuto. 
Matai, vieno plepio, kito tylaus būta. 

f

Po pasoste buvo miežių ketureilių, 
Auksinių, viliojančių akis praeivių. 
Sketerys paspaudė ranką porą kartų, 
Bėriukas sužvengęs išnešė už vartų...

PIRŠLIAI ATJOJA

Sesutės prie lango bėgo abi kartu. 
Šunys ėmė loti pastaldy prie vartų. 
Olė ir Teklė dar kreivai šnairavo, 
Bet, svečius išvydus, tuoj pasibučiavo.

Keleliu per lauką du raiteliu jojo.
Risti žirgai prunkštė ir galvomis mojo. 
Vienas buvo sartas, gražus riestasprandis, 
Kitas melsvai širvas, kaip šviesus balandis. 
Raiteliai balnuose patogiai sėdėjo, 
Kalbėjos, juokavo, joti neskubėjo.

Sumišusios sesės mėgino sijonus, 
Galvojo, kaip vaišint nepaprastus ponus.
— Tekle, tu šypsokis, nebūki per rimta, 
Būk su vyrais linksma, taip yra priimta!
— Tu, Ole, susispausk, liemenį paveržki, 
Dailiai susičiaupki, plaukų nesunerški. — 
Nors pastabos ėjo iš lūpų į lūpas,
Bet Teklės ir Olės buvo puikus ūpas.

— Tu, Tekle, priimsi, aš gi čia nebūsiu...
Tu esi vyresnė, — tau aš progą duosiu 
Pirmai pamatyti ateivį jaunikį.
Pirmas žvilgsnis viskas, juk taip pati tiki.— 
Teklė tokiai tvarkai piktai protestavo, 
Bet Olė iš gryčios tarsi išgaravo.

PIRŠLYS IR JAUNIKIS

Durys atsidarė plačiai lig užšoku.
Kambarin įėjo du vyru didoku.
Vienas buvo senas jų namų bičiulis, 
Iš Grūstės kaimo Antanas Didžiulis. 
Antrasis — jaunikis, tiesus kaip žvakė.
— Tai Jurgis Sketerys, — taip Didžiulis sakė.

Prie Teklės priėjo, jos ranką paspaudė, 
Tuoj Teklė jo kūno smulkmenas sugaudė. 
Atsisėdo tylus, kaip liūtas sugautas. 
Varžės nerimavo, lyg būtę apgautas. 
Kalbos nesurado, nors viską mėgino. 
Mintys nesirišo. Dėl ko? Nieks nežino.
Didžiulis gi juoktis pradėjo iš žirgo, 
Kuris, čia atjojant, ausimis vis kirpo.

— Aš eisiu pas arklius. Gal šieno jiems gausiu ... 
Sėdėki, panele, aš berno paklausiu.

Jis ir ji paliko. Ir abu tylėjo.
Na, ir ką gi jiedu kalbėti galėjo? 
Pirmą kartą mato Jurgis šią merginą, 
Ir ūki ir sodą apkalbėt mėgina, 
Bet Teklė tik rausta ir atkakliai tyli. 
Ką tai gali reikšti? Myli ar nemyli? 
Palaukęs jai Jurgis tylom pašnibždėjo, 
Kad jis čia atjojo ir prašyt norėjo ... 
Panelės Teklytės rankytės baltosios, 
Nes jis negalėsiąs gyventi be josios ...

Sumišusi Teklė lūpų neatvėrė, 
Tik jautė širdyje nepaprastą gėrį...

Kitam kambaryje Olė nekantravo, 
Pro rakto skylutę žiūrėjo, šnairavo, 
Pyko ant Teklytės už jos ilgą tylą -r- 
Ir kodėl ji paika, kodėl neprabyla? 
Ko sėdi kaip lepšė, lyg po beržu grybas, — 
Kai bernas neves jos, tai nebus joks dyvas! 
Daug kartų praverti duris pamėgino, — 
Pamatė per plyšį nugarą vaikino, 
Pagaliau dvejonėj tiek drąsos įgavo — 
Triukšmingai išbėgo iš narvelio savo.

Tuoj užvirė kalba apie ūkį, sodą. 
Čia Olei ir buvo didžiausia paguoda. 
Ir Jurgiui jau žodis po žodžio tik plaukė — 
Patiko mergelė daili geltonplaukė...

Kai grįžo abu, štai naktis, mėnesiena — 
Ir Jurgis galvoja, galvoja tik viena.
— Didžiuli tu mielas, šaunus esi vyras — 
Padėki išspręsti užpainiotas bylas.
Olę pamilau, Teklei pasipiršau, — 
Išgelbėk! padėtį, dabar tavęs prašau ...

— Reikėtų protingu Saliamonu būti, 
Norint iš klampynės tave išvaduoji?“ 
Dabar nežinau, tik rytoj pagalvosiu, 
Kada pailsėsiu ir išsimiegosiu. (Bus daugiau)
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Žymi moteris - lietuvių drauge Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 
už 5.50 dol. su persiuntimu

Antrojo pasaulinio karo atei
viai lietuviai Amerikoje turį pa
grindo didžiuotis savo draugys
te ir ryšiais su visa eile žymių 
ir įtakingų Amerikos politikų ir 
visuomenininkų. Savo bičiuliais 
didžiuojasi ir newyorkiečiai. Jų 
tarpe viena nuoširdi lietuvių 
bičiulė ypatingai patraukia akį 
savo asmenybės ir veiklos spal
vingumu bei pasaulio jai reiš
kiama pagarba. Tai yra d r. 
Marion Mill Preminger, Gabo
no garbės konsulas.

Pirmoji su Marion Premin
ger susipažino Ligi j a Bieliu- 
kienė viename General Federa
tion of Women’s Clubs suva
žiavimų. Tarp judviejų čia pat 
užsimezga šilta draugystė, ir M 
M. Preminger jai būdingu 
spontaniškumu ima domėtis lie
tuvių ir kitų pabaltiečių mote
rų veikla.

Ligi jos Bieliukienės staigi 
mirtis skaudžiai paliečia M. M 
Preminger, bet ji nenutraukia 
ryšių su savo pamėgtais lietu
viais. Tapus Gabono gen. kon
sulu, užmezga ir palaiko glau
dų kontaktą su p.p. Simučiais 
dalyvauja Vasario 16-sios pa
rengimuose ir pan. 1967 Ga
liai Žilionienei perėmus Pabal
tijo Moterų Tarybos pimūnin- 
kavimą, suruošia jos garoei sa
vo bute-muziejuje puošnų pri
ėmimą, į kuią pakviečia apie 
100 žmonių. 1968 Lietuviu Mo
terų Klubų Federacijos suva
žiavime Waldorf Astoria ji yra 
pagrindinė kalbėtoja. Pabrėž
dama savo draugiškumą lietu
viams, ji dažnai pasikviečia G

Pasaulis be Dievo. . .
(atkelta iš 3 psl.)

Nors pasaulis aplink liepsnoja 
ir mirtinius pavojus svaido
mės, susėdę i patogius minkš
tasuolius, rengiamės “nekaltų
jų miegu” užmigti.

Klystančiai žmonijai 
grąžinti Dieva

Atsidūrėme didelėj pavergi
mo priespaudoj ir pažeminime 
bei išeiviškoj depresijoj ir su
si demoralizavimo pavojuj. Pa
vojus artinasi prie tautinės gy
vybės šaknų. Nekenčiąs Die
vo priešas užsimojo išplėšti 
mum religinę sielą ir tautinę 
širdį. Vienintelis būdas atsispir
ti, nugalėti blogiui ir išvengti 
pražūties yra tos spinduliuojan
čios jėgos, kurios plaukia iš 
Kristaus prisikėlimo. Mūsų pri
sikėlimas nugalės blogį ir su
traukys tautom dedamus vergi
jos pančius, jei mes prie išga
ningo darbo stosim pagelbinin- 
kais su savo gyvu tikėjimu, sa
vo atgaila ir savo dorybėmis 
kaip išmintingi ir savanoriški 
talkininkai To, kuris iš miru
siųjų prisikėlė ir kuris yra pats 
Prisikėlimas mum ir per mus. 
Jame yra ir mūsų tėvynės lais
vės prisikėlimas.

Pasaulis yra be Dievo tam, 
kad mes jam nėštume Dievą 
Nešti JĮ gali tik tas, kuris pats 
Ji turi. Kad sumaterializėjusi 
žmonija Jį atrastų, turim pasau

JAV LB Kultūros Fondo valdyba. Iš k. j d. sėdi: sekretorė Marija Remienė, 
pirm. Anatolijus Kairys, ižd. Marija Grėbliūnienė; stovi — Vytautas Jasine- 
vičius, vicepirm. Juozas Šlajus ir knygų sandėlio vedėjas Antanas Kareiva. 
Valdyba sudaryta 1970-73 metų kadencijai. Nuotr. P. Maletos

MiB

Žilionienę tiek į Gabono kon 
sulato, tiek į jos garbei įvairių 
organizacijų ruošiamus paren
gimus.

Iš vengrų pilies — į 
Hollywood^

Įdomu pasekti Marion
Preminger gyvenimo kelią. Eu
ropoje gimusi “pasakomis dvel
kiančioje” pilyje, aristokratiško
je aplinkoje išaugusi, dar 18 
metų būdama, ji tampa aktore 
Vienoje. Tan jos karjera kyla 
šuoliais.

Pagarsėjusi Europoje, drau
ge su savo vyru, žinomu filmų 
režisierium Otto Preminger, j: 
vyksta į New Yorką, vėliau ; 
Hollywoodą. Marion Preminger 
greitai pagarsėja, išpopuliarė
ja, pasidaro daugelio moterų 
pavydo objektas. Ji yra tarp 
kitko laikoma ir viena prašmat
niausių, geriausiai apsirengusių 
JAV moterų.

Ir staiga tos “madingos ame
rikietės” vaizdas ima keistis iš 
pagrindų. Išsiskyrusi su vyru 
ji, galima sakyti, “atsuka nu
garą” Hollywoodo ir New Yor- 
ko socialiniam gyvenimui ir 
tartum “vidinio balso 
ma, išvyksta į Afriką.
Afrikoje dr. Albert Schweitzer 

talkininkė
Džiunglėse Įsikūrusi, Marion 

Preminger tarė: Esu arčiau 
“visko”, žymiai arčiau negu 
per visą mano gyvenimą .. .Af
rikoje dirba su dr. Albert 
Schweitzeriu, slaugo raupsuotuc 
sius. Sukrėsta ją supančio skur
do ir dr. Schweitzerio pasišven- 

veda-

liui JĮ nešti Į fabrikus, mokyk
las, ministerijas bei parlamen
tus, i kariuomenę, šeimas, mies
tus bei. kaimą ... Savo laisvės 
nustojome dėl to, kad rytų kai
mynas nepaliko vietos Dievui 
nei gyvenime, nei veiksmuose. 
Iš vakarų nesulaukiam pagal
bos savo laisvinimo kovoj dėl 
to, kad jų politika nesivaduoja 
nei krikščionišku teisingumu, 
nei artimo meile. Pasaulis be 
Dievo mum išplėšė laisvę, pa
saulis su Dievu padės mum ją 
atgauti.

1934 Lietuvos vyriausybė, vys
kupai, kariuomenė ir tauta iš
kilmingai pasiaukojo Švč. Jė
zaus Širdžiai. 1951 gegužės 13 
mūsų vyskupai vykdydami Fa- 
timos Marijos troškimą, Romo
je paaukojo mūsų tautą Jos 
Nekalčiausiajai Širdžiai. Gegu
žės 13-ji virto mūsų tremtinių 
maldos ir atgailos diena už Lie
tuvos laisvę ir mūsų kenčiančią 
tauta. Ir šiais metais ta diena 
pašvęskime Marijos garbei, at
naujinkime pasiaukojimą Jos 
Nekalčiausiajai Širdžiai. To lau
kia mūsų tėvynė ir tauta.

Pral. M. Krupavičius

P. S. Tai vienas iš paskuti
nių prel. M. Krupavičiaus laiš
kų, pasiųstų prieš mirtį Mėly
nosios Armijos lietuvių skyriui 
gegužės 13 dienos proga. 

timo, Marion grįžta į Ameriką, 
kur įsteigia dr. Albert Schwei
tzer Circle — fondą lėšoms 
telkti. Puiki kalbėtoja, veikli 
darbuotoja ji sugeba sukelt: 
daug lėšų dr. Albert Schweitz 
er ligoninei Lambarene įsteigt 
ir jo misijai Afrikoje tęsti. Af
rika ją traukia ir ji vėl ir vė! 
grįžta tenai...

Afrikos įtaka: dvi knygos
1957 Marion Preminger iš

leidžia savo pirmą knygą — 
“All I Want, Is Everything” 
(antroji laida, vad. paperback, 
pasirodė 1964). Ta knyga išsi
skiria savo autobiografiniu po
būdžiu.

Vėliau sekė kita knyga — 
“The Sands of Tamanrasset” 
dedikuota JAV kardinolu: 
Francis Spellmanui. Knygos tu
rinys — prancūzų kario, patrio
to, Dievo nepaprsasto gerbėjo 
Charles de Foucauld, veiklos ii 
gyvenimo bruožai. Autorė ap
lankė visas tas Saharos vietas 
kur gyveno ir veikė Foucauld 
Ypač iškelia jo dvasinį gyveni
mą, gilų tikėjimą. Šioje kny
goje Marion Preminger ne tik 
apžvelgia prancūzų veiklą Afri
koje prieš pirmą pasaulinį ka
rą, bet taip pat ypatingai išryš
kina gyvenimą žmogaus, pasi
ryžusio mirti dėl tėvynės ir 
ypač dėl Dievo.

Visa eilė atžymėjimų, ordinų
Jos nenuilstama veikla, ener

gija ir pasiaukojimas susilau
kia visuotinio pripažinimo. 
Prezidentas Nixon kviečia ją ei
ti vicepirmininkės pareigas jc 
steigtos People to People pro
gramos komitete. 1961 Mrs. 
Preminger buvo išrinkta “Wo
man of the Year.” Cincinnati 
universitetas suteikė jai garbės 
teisių daktaro laipsnį. Už 
veiklą humanitarinėje srityje 
gavo Kolumbo Vyčių atžymėji- 
mą. Už savo knygą “The

Apie Emilijos Čekieneš5 knygą 
“KAD JI BŪTŲ GYVA”

Neseniai Vilties leidykla Cle- 
velande išleido gražų tomeli. — 
Emilijos Čekienės, pasižymėju
sios žurnalistės, knygą — Kad 
ji būtų gyva. Knyga turi 419 
puslapių. Išleista gražiai ir sko
ningai. Spaudos darbas švarus. 
Pridėta iliustracijų, papuošta 
užsklandom, skyrių vinjetėm, 
aplanku. Tuos darbus atliko P. 
Jurkus.

Knygos pristatymas vyksta 
šį sekmadienį, gegužės 16, 4 v. 
popiet Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85 St. Woodhavene . 
New Yorko visuomenė nėra 
dar pripratusi prie tokių pri
statymų ar susipažinimų. Bet 
knyga yra tikrai naujas ir 
brangus svečias, kuris ilgam 
ateina Į mūsų tarpą. Tai sve
čias, kuris žmogui daug duoda 
ir paima labai mažai. Tad ver
ta ir prasminga ir naudinga su 
tokiu svečiu susipažinti arčiau.

Šiuo kartu ir pati autorė gy
vena mūsų tarpe. Autorė daž
nai matoma lietuviškoje visuo
menėje, parengimuose. Ir kny
gos pristatymas šia prasme 
bus kur kas turtingesnis 
Įvairesnis, nes dalyvaus 
autorė, atnešusi mum šio 
vasario dovaną — knygą.

Pristatyme apie naująją kny
gą kalbės rašytojas Paulius Jur
kus, ištraukas paskaitys du stu
dentai: Sniegulė Liaukutė ir 
Algis šimukonis. Pabaigai bus 
vaišės ir susipažinimas su pa
čia autore, autografai ir linkė
jimai.

Kodėl toks vardas
Pirmiausia kyla klausimas, 

kodėl čia toks pavadinimas? 
Gal čia mediciniška knyga ir 
kalba apie moteris, surašo vi
sokiausių receptų, kad ta mo
teris būtų gyva.

Kad ji būtų gyva! — pava
dinimas tikrai nekasdienis, pa
traukia dėmesį ir kartu iškelia 
klausimą: kas ta “ji”? Toji “ji” 
čia yra Lietuva. Kad Lietuva

ir 
pati 
pa

Marion Mill Preminger

Sands, of Tamanrasset” gavo 
premiją, kaip už geriausią kny
gą religinėje srityje.

Marion Preminger yra Che
valier de la Legion d’Hon- 
neur ir turi visos eilės Afrikos 
kraštų ordinus bei atžymėji- 
mus.

Marion Preminger nuopelnai 
Afrikai prisidėjo prie to, kad 
ji buvo paskirta Gabono gene
raliniu konsulu JAV-se.

Vėl pagerbta
Pagaliau š.m. balandžio 6 

Marion Preminger buvo vėl pa
gerbta: New Yorko Plaza vieš
butyje jos garbei suruoštose 
iškilmėse Amerikos Medicinos 
Centras Denver (Colorado) Įtei

būtų gyva ir laisva, — čia pa
rašyta visa knyga.

Emilija čekienė yra žurnalis- 
tė-publicistė. gyvenimo stebėto
ja vertintoja, aprašinėtoja. Bet 
ne jai šaltas ir ramus tonas, pe
dantiškas objektyvus žvilgsnis. 
Ji su moters jautrumu žiūri į 
gyvenimą ir jaudinasi dėl jo 
negerovių, jaudinasi dėl mūsų 
išeivijos ir tautos likimo ir vi
sokiais būdais stengiasi įsiūly
ti kilnias idealistines mintis, iš
laikyti lietuvi gyvą, padrąsin
ti ji kovoje dėl savo tautos lais- 

... .

Emilijos čekienės knygos “Kad ji būtų gyva” virbelis. Piešė P. Jurkus. 
Knygos pristatymas bus šį sekmadienį, gegužės 16 d., 4 v. popiet Kolumbo 
vyčių salėje- Woodhavene.

kė jai 1971 atžymėjimą už hu
manitarinę veiklą — Humani
tarian Award. Tas Centras yra 
visame krašte žinoma instituci
ja vėžio ir krūtinės ligoms tir
ti.

Marion Preminger pagerbi
mo iškilmėse šalia visos eilės 
JAV moterų organizacijų atsto
vių dalyvavo ir buvo svečiams 
pristatyta ir Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirmininkė Galia Žilio- 
nienė.

Malonu patirti, kad ir Pabal? 
tijo Moterų Taryba rengiasi tą 
Įžymią moterį ir nuoširdžią lie
tuvių bičiulę pagerbti savo me
tiniame parengime gegužės 
23. B.R.

ves. Niekur nerasi jokio dvejo-' 
jojimo ar pailsimo žymių. Tvir
tu ryžtu ji eina ir veikia ir ra
šo, kad ji būtų gyva. Ir knygą 
paskaitęs, taip pat eisi ir dary
si, kad ji būtų gyva!

Knyga sudaryta iš straipsnių, 
kurie buvo spausdinti Įvairio
je periodikoje, daugiausia Dir
voje. Straipsniai rašyti Įvai
riom progom. Sudėjus Į knygą, 
jie subendrinti, aptvarkyti taip, 
kad sudarytų visumą ir pilną 
vaizdą tų idėjų, kurias žurna
listė teigia savo raštuose.

Knygoje yra šie skyriai: lietu
vė motina tremtyje Lietuviui 

(nukelta į 8 psl.)

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

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

Linksmu Kalėdų. Rūtos 
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul 
dieną, Linksmą giesmę, 
kas Jėzau gimusis, Tylią 
ti, Ateikit džiaugsmingai, 
girdėjom angelus, Šventa 
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

mū-
Mo-

an-

šian-
Svei- 
nak- 
Mes 
nak-

LIETUVIŠKOS
Lietuvos Senos ir Naujos 

Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktelę, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
ieva, ievuže, Augu pas tėve
lį, Stikliukėlis.

Stereo 4.50 dol.
Nr. 2, Sol. V. Noreikos 

tuviškos dainos ir operų 
jos: Kur bakūžė samanota, 
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlii 
Kaina 6 dol.

Lie- 
ari- 
Ug-

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

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

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At- 
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

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

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

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

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

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

PLOKŠTELĖS
Aidutės Dainuoja, Alice Ste

phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį,-Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango noktumas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

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

Stereo 4.50 dol.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Persiuntimui, pridedama 50 
centų.
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HARTFORD, CONN.
kui buvo nulydėtas į Šv. Bene
dikto kapines, Bloomfield 
Conn., ir palaidotas amžinam 
poilsiui.

A. a. Antanas Ambrasas gi
mė Lietuvoje. Į šį kraštą atvy
ko apie 1912 metus. Atvykęs 
tuoj įsijungė į lietuvišką veik 
lą. Gyvendamas Hartforde per 
50 metų, daugiausia dirbo L 
A.P. klube, ilgą laiką kaip šei
mininkas-vedė j as, paskui kaip

Palaidotas Antanas Ambrasas

Balandžio 13 Šv. Pranciš
kaus ligoninėje mirė visiem ge
rai žinomas Antanas Ambrasas 
(Anthony Ambrose), sulaukęs 
77 metų amžiaus. Buvo pašar
votas Molloy koplyčioje. Balan
džio 15 jo kūnas buvo atlydė
tas į Švč. Trejybės lietuvių pa 
rapijos bažnyčią, kur už jo vė
lę buvo aukojamos gedulingos 
mišios ir kitos pamaldos; pas-

klubo valdybos narys —iždinin
kas. Be to, jis buvo švč. Trejy 
bės lietuvių parapijos narys, 
Sūnų ir Dukterų draugijos iždi 
ninkas; dirbo ir kitose organi
zacijose.

Dirbdmas L.A.P. klube, ve
lionis labai rūpinosi Lietuvių 
Parku East Hartforde, kur visa
da vyksta lietuvių gegužinės 
kai kuriom gegužinėm, ypač L 
A.P. klubo, velionis uoliai 
kindavo. Talkindavo jis ir 
tuvių Tėvynės Garsų radijo 
landai per jos gegužines.

Velionis paliko žmoną Oną 
Žilinskaitę-Ambrasienę; du sū
nus — Vilių, gyv. Kensingto 
ne, ir Kazimierą gyv. West 
Hartforde; dvi dukteris Alice 
Ambrose, gyv. West Hartforde; 
ir Thomas Coe, gyv. Cantone- 
paliko ir tris dukraites.

A. a. Antanas buvo ramaus 
būdo, tylus, paslaugus ir atjau- 
čiąs kitus žmones.

Ilsėkis, Antanai, Viešpatyje.

tai 
lie- 
va

Lapkričio 13 komitetas savo pajamų 
likutį perdavė Liet. Bendruomenei

JAV LB centro valdybos vi
cepirmininkas visuomeniniam 
reikalam Algimantas S. Gečys 
praneša:

JAV Lietuvių Bendruomenės 
pastangos laisvinimo srityje 
yra sulaukusios moralinio ir 
materialinio įvertinimo iš Lap
kričio 13-sios Žygį į Jungtines 
Tautas organizavusio komitete 
— The Committee to Restore 
Lithuania’s Independence. An
tanas B. Mažeika, vienas iš ak
tyviųjų žygio organizatorių, JV 
LB CV vicepirmininkui Algi
mantui Gečiui atsiųstame laiš
ke rašo:

“The Committee to Restore 
Lithuania's Independence, įver
tindamas JAV Lietuvių Bend
ruomenės gyvą veiklą, siekian
čią padėti Simui Kudirkai ir 
Bražinskams, bei jos rimtas pa
stangas Lietuvos nepriklauso-

mybės atstatymui, vienbalsiu 
nutarimu aukoja turimus komi
teto finansus ir tuo oficialia: 
likviduoja savo iždą. Siunčia
me čekį 1261.75 dol. sumoje 
išrašytą JAV LB vardu.”

Laiške prašoma paaukotus 
pinigus naudoti išimtinai laisvi
nimo darbui. Taip pat pažymi
ma, jog be tos sumos, komi
tetas JAV LB žinion perveda 
1000 dol. paskolą, suteiktą vie
nai knygų leidyklai ir iki šiol 
dar nesugrąžintą.

JAV LB centro valdyba nuo
širdžiai dėkoja Lapkričio 13 -to
sios žygininkam. Padėka reiš
kiama ne tik už stambią finan
sinę paramą, bet ir už jų sėk
mingą darbavimąsi Lietuvos 
laisvinimo baruose.

Suvažiuos LB Connecticuto 
apygarda

Gegužės 16, sekmadienį šau
kiamas LB Connecticuto apy
gardos metų suvažiavimas. Jis 
Įvyks New Britaine, Conn., 
Stanley — Church St., Šv. And
riejaus lietuvių parapijos salėje. 
Suvažiavimo pradžia — 12 
vidudienį.

Dalyvauja LB apylinkių 
mininkai, apylinkių rinkti 
stovai, apygardos valdybos

vai.

pir- 
at- 

na

LIETUVIAI VENECUELOS 
IŠKILMĖSE

Balandžio 19, Venecuelos ne
priklausomybės paskelbimo su
kakties proga, vadinamame 
“Dia de la Ciudadania” iškil
mingame akte prie Simon Bo
livar paminklo Caracas tarp ki
tų 40-ties tautybių atstovų da
lyvavo ir LB atstovai iš Cara
cas.

LB atstovavo Caracas apylin
kės pirm. Petras Kriščiūnas ir 
sekretorė Regina Jarmolavičiū- 
tė bei jaunimas — V. Ignata-

N. kur yra Brazilijos lietuviu kul- 
R.

V-tas P. Amerikos kongresas 
šaukiamas Brazilijoje

Ateinančiais metais, sausio 
pabaigoje ar vasario pirmoje 
pusėje, penktasis Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas šaukia
mas Sao Paulo mieste Brazilijo
je.

Šis kongresas ar mažesnio 
pobūdžio suvažiavimas turėjo 
būti praėjusiais metais Urugva
juje, bet dėl krašto politinių 
ir ekonominių sąlygų negalėje 
įvykti. Dabar perkeliamas į Bra
ziliją ir pasirinktas Sao Paulo.

šokių grupės šokėja Josefina 
Buzaite-Senken, kuri savo šei
mos tarpe praleido apie trejetą 
mėnesių. Atsisveikinimo žodį 
pasakė prel. P. Ragažinskas ir 
J. Bagdžius, choras su choris
tų parašais Įteikė nuotrauką 
dar iš tu laiku, kada viešnia 
dar dalyvavo chore.

tūrinio veikimo centras.

Prieš 20 metų Sao Pauly bu
vo suorganizuota ateitininkų 
kuopa. Paskutiniu metu kuopa 
pagyvino savo veiklą ir padidė
jo narių skaičiumi. Metinės 
šventės metu kuopa pavadinta 
vieno ateitininkų kūrėjo, šiuc 
metu gyvenančio Sao Paule

vičiūtė, V. Kriščiūnaitė, 
Kriščiūnaitė, Z. Šulcaitė, 
Klova, A. Dugnas, R. Biskys ir 
P . Kriščiūnas. Išvardytieji 
jaunuoliai, pasipuošę lietuvių 
tautiniais drabužiais, padėjo 
prie Venecuelos išlaisvintoje 
Simon Bolivar paminklo gyvų 
gėlių vainiką.

Iškilmes organizavo Asocia- 
cion Pro Venezuela, o pravedė
pilietybės direktorius Antonio mieste, — dr. Eliziejaus Drau- 
Arragon. Šios iškilmės, išvar
dijant visas tautybes, jose da
lyvavusias. plačiai buvo aprašy
tos Venecuelos sostinės laikraš
čiuose El. Universal ir El Na
tional. Lietuviu Bendruomenės 
delegacija visur buvo paminė 
ta pirmoje vietoje. (v.v„*

gelio vardu.
Atsisveikino su išvykstančia
Kovo 21 šv. Juozapo para

pijos suruoštame Juozam pa ■ 
gerbime buvo atsisveikinta su 
grįžtančia i New Yorką buvu
sia ilgamete Liet. Kat. Bend
ruomenės choriste ir tautiniu

Vilties choro dvidešimtmetis
Philadelphijos lietuvių cho

ras Viltis švenčia savo veiklos 
dvidešimtmetį. Pradžią gavęs 
Leono Kaulinio suorganizuotuo
se vyrų ir vėliau moterų okte
tuose, šis dainos vienetas pelny
tai gali didžiuotis išvaręs gilią 
vagą lietuviškos kultūros dirvo
nuose Philadelphijoje.

Abu oktetus sujungus, mišru 
sis choras pasivadina meno ko
lektyvu; prie jo vėliau prisidė
jus tautinių šokių ir dramos 
būreliui, jis jau tampa Phila 
delphijos lietuvių meno ansam
bliu. Po kiek laiko, netekęs tau
tinių šokių ir dramos būrelio 
ansamblis toliau reiškiasi tik 
mišriu choru. 1967 Viltis yra 
drauge ir lietuviškosios Šv.And

S. j f

Sao Paulo, Brazilijoje, Lietuvių Katalikų Bendruomenės choras 1970 metų pabaigoje minėjo savo veiklos 34 
metų sukaktj. Viduryje choro dirigentas Viktoras Tata runas, choro Įkūrėjas prel. P. Ragažinskas, pianistas 
C. Tascheth. Choras buvo suorganizuotas 1936 metų pabaigoje.

riai ir apygardos revizijos ko
misijos nariai. Prašomi daly
vauti ir svečiai. Suvažiavimo 
šeimininku sutiko būti LB New 
Britaino apylinkė.

Suvažiavimas susidės iš dvie
jų posėdžių ir simpoziumo. Į 
pirmąjį posėdį įeina suvažiavi
mo atidarymas, prezidiumo su
darymas, protokolų skaitymas 
ir pranešimai. Po 45 min. per
traukos — simpoziumas, ku
rio tema —opiausi L. Bendruo
menės veiklos klausimai. Vie
noje simpoziumo pusėje daly
vauja mūsų apygardos rinkti 
atstovai JAV LB taryboje ir 
JAV LB centro valdybos atsto
vas; antroje pusėje — apylin
kių pirmininkai arba jų įgalioti
niai. Antrąjį posėdį sudarys a- 
pygardos valdybos plano atei- 
nantiem metam pateikimas ir 
pasisakymai dėl jo, suvažiavimo 
pasiūlymai tarybai įstatų keiti
mo klausimu, sumanymai ir su
važiavimo uždarymas.

Jns Brns

RELIGINES ŠALPOS VAJUS

— Kultūros Židinio statybai 
per Tėv. Jurgį Gailiušį, OFM 
pranciškonų provincijolą, auko
jo: Elena ir Jurgis Pulkus, St 
Petersburg. Fla. — 500 dol.. 
Elena Dumblauskas, Munhall 
Pa. — 100 dol., Paulina Shopa- 
nus, Dunellen, N. J. — 10C 
dol. Pranciškonai už aukas nuo
širdžiai dėkoja.

— Aidas, mergaičių choras 
iš Hamiltono, Kanadoje, įsijun
gė į IV Dainų šventės choristų 
būrį. Aido chore dainuoja 6C 
mergaičių, kurios per trumpą 
laiką jau spėjo gražiai pasiro 
dyti. Chorui vadovauja Vaclo
vas Verikaitis.

PHILADELPHIA, PA.
riejaus parapijos choru. Šiuo 
metu choras turi virš 40 narių, 
kurių pusę sudaro mokslus ei
nąs jaunimas.

Šio choro veikla yra žinoma 
ir už Philadelphijos ribų: jis 
yra dalyvavęs visose dainų 
šventėse, lietuvių dienoje New 
Yorke, lietuvių koplyčios šven
tinimo iškilmėse Washingtone 
ir visoje eilėje kaimyninių ir 
tolimesnių lietuviškų kolonijų. 
Iškėlęs bendradarbiavimo su ki
tais chorais principą, juos pas 
save kviečia ir dalyvauja jų su
rengtuose koncertuose. Ir da
bar Vilties choras yra pilnai pa
siruošęs išvykai į IV-ją dainų 
šventę Chicagoje.

Nuo pat pradžios chorui ener
gingai vadovauja jo steigėjas

Persekiojamą Bažnyčią Lie
tuvoje gynė ir gelbėjo lietuvių 
parapijos, misijos, organizaci
jos ir pavieniai asmens. Maldo
mis, pamaldomis ir aukomis 
stiprino persekiojamųjų dvasią. 
Nuo 1970 vasario 1 iki 1971 
sausio 31 Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa yra gavusi aukų re
liginei labdarai.

1971 m. vajus jau vyksta. 
Laukiama, kad ir šiais metais 
lietuviai nuoširdžiai rems ir dos
niai aukos. Aukas galima įteik
ti per parapijų kunigus ar siųs
ti Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 64-09, 56 Rd., Maspeth, N. 
Y. 11378. Geradariu aukos at
leidžiamos nuo mokesčių.

Kiekviena auka yra brangi ir 
vertinama, už kiekvieną ir kiek
vienam esame dėkingi. Tačiau 
čia sužymim tik stambesnius au
kotojus, nes surašyti kiekvieną 
aukotoją neįmanoma. Daug kas 
aukojo bendroje parapijos rink
liavoje, ir aukotojų sąrašo ne- 

. gauta.
Dėkinga LKRŠ Valdyba

ORGANIZACIJŲ PARAMA
Lietuviai, Chicago, Ill., — 

534 dot, Jesus To the Commu
nist World, Glendale, Calif., — 
500, Nekalto Prasidėjimo mo
kykla, Chicago, Ill., 
tininkai, Chicago, 
Lietuvių Katalikų 
junga 
Conn. 
3-čio 
troit,
giedrininkės ateitininkės, Chi
cago, Ill., — 100, Lietuvių Ka
talikų Susivienijimo 44 kuopa 
St. Petersburg, Fla., — 50, Pa
nevėžiečių klubas, Chicago, Ill. 
— 50, Šv. Rožančiaus draugi
ja, Schenectady, N. Y., — 50

—125, Atei
ni., —108, 
Moterų Są- 

Hartford. 
Pranciškaus

New

beth, N. J. — 30, kun. Kęst. 
Žemaitis, Cleveland, Ohio. — 
30, kun. A. Zanavich, 
Haven, Conn. — 26.

Po 25 dol. — kun. J. Bakšys 
Woodbury, Conn., kun. V. Cu- 
kuras, Valington, Conn., kun. 
J. Grabys, Scotia, N. Y., kun. 
B. Ivanauskas, Cleveland, Ohio, 
kun. A. Karoblis, Wisconsin 
Rapids, Wise., kun. F. Karve
lis, Cheshire, Conn., kun.- V. 
Krisčiūnevičius, Detroit, Mich., 
kun. W. Masiulis, Brooklyn, N. 
Y., kun. A. Petraitis, Schenec
tady, N. Y., kun. D. Pocus, 
Kearny, N. J., kun. F. Ruggles, 
Ridgewood, N. Y., kun. J. Ruo
kis, Margaretville, N. Y., kun. 
V. Širka, Bolton Landing, N. Y. 
kun. Z. Smilga, Middletown, 
Conn., kun. J. Tautkus, Omaha, 
Nebr., kun. J. Žuromskis, Lo
well, Mass.

PAVIENIŲ ASMENŲ 
AUKOS •

J. B. Kapočiai, Chicago, Ill. 
—300 dol.; J. Danilevičius, To
ronto, Can., — 280, M. Balse- 
wic, Racine, Wise., — 200, R. 
J. Bružai, 
200.

Po 100 
rushunas,
P. Chahales, Maspeth, N. Y. L. 
Ford, St. Louis, Mo., R. 
Ivaškai, Boston, Mass., dr. 
Masilionis, Dayton, Ohio, M.
Petrauskienė, Hartford, Conn.. 
B. Petrikas, Santa Monica, Ca
lif., O. Rumbutienė, Cleveland 
Ohio, J. N. Zakarai, Chicago. 
Ill., D. Vizgirdienė, Aurora, III.

Po 60 dol. — Br. Gražulis 
Cleveland, Ohio, St. Masilismy- 
tė, Cleveland, Ohio.

Po 50 dol. — A. Garka, Cle
veland, Ohio, dr. R. Gineitis 
Dayton, Ohio, B. Gudinskas,

Brooklyn, N. Y. —

dol. _ p. v. Balt- 
So. Boston, Mass..

D.
J.

17 kuopa, 
— 100, Šv. 
ordino tretininkės, De • 
Mich., — 100, Vyresnės .

Publika Birbynės koncerte gegužės 1 Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje. Koncertl rengė Kultū
ros židinio penktadienio popiečių komitetas. Nuotr. V. Maželio

Leonas Kaulinis, išskyrus 1958- 
59, kada jam vadovavo kom- 
poz. Juozas Strolia. Chorą pa
ruošti dirigentui Kauliniui pa
deda A. Kaulinytė, S. Stupely- 
tė ir V. Matonis. Choro admi
nistraciniais reikalais rūpinasi 
choro valdyba: V. šalčiūnas. 
pirmininkas, ir nariai—L. Kau
linis, D. Juzaitytė, Vyt. Maciū
nas, P. Šidlauskas ir D. Vaške- 
lytė. Reikalui esant, valdybai 
talkina choro rėmėjų sambūris.

Savo dvidešimtmečio sukak
tį paminėti Vilties choras ruo
šiasi jubiliejiniame koncerte 
kuris įvyks šeštadienį, gegužės 
15, 7 vai. vak.. Lietuvių Muzi
kinio Klubo salėje, 2715 E. Al
legheny Ave., Philadelphijcje 
Choras atliks Br. Budriūric 
kantatą “Lietuvos šviesos ke 
liu” ir visas kitas IV-sios dainų 
šventės dainas. Programoje dar 
dalyvauja solistas kun. Vincas 
Valkavičius ir Baltimorės ir stu
dentų tautinių šokių grupė. Bal 
tija. Po koncerto — šokiai ik: 
1-mos vai. ryto. Bus gausu už
kandžių ir gėrimų.

Lietuviškoji visuomenė, c 
ypatingai buvusieji choro na
riai, ruošiasi savo dalyvavimu 
koncerte pareikšti Vilties cho
rui pritarimą ir kitaip jo pa 
stangas paremai. V.š.

Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba, Sudbury, Can. — 
48, Lietuviu Bendruomenės a- 
pygarda, New York. N.Y., — 
25, Lietuviu Katalikių Moterų 
draugija, Delhi, Can., —25, L 
Vyčiai 19 kuopa, Pittsburgh 
Pa., — 25.

KUNIGŲ DOVANOS
Kun. T. Palis, Pittsburgh, Ca

lif., — 910 dol., kun. S. Mor
kūnas, Sioux City, Iowa —500 
kun. T. Narbutas, Dayton. 
Ohio, 107.

Po 100 dol. — kun. L. Die
ninis, Elmira, Mich., kun. M 
Kirkilas, Chicago, Ill., prel. L. 
Mendelis, Baltimore, Md. 
kun. V. Pavalkis, Milpitas, Ca
lif., vysk. Ch. Salatka, Marquet 
te, Mich., prel. K. Vasys, Au
burn, Mass., kun. G. Vilčiaus- 
kas, Waterbury, Conn.

Kun. A. Rubšys, Bronx, N.Y 
— 85 dol., kun. F. Manelis, Bei 
mont, Calif. — 60.

Po 50 dol. kun. P. Ažubalis 
Toronto, Can., A. Baltrushunas 
So. Boston, Mass., kun. A. Biels
kis, Maizeville, Pa., kun. L. 
Musteikis. Omaha, Nebr., kun. 
B. ’ Pacevičius, London, Can., 

Kun. Pr. Geisčiūnas, Brook
lyn. N.Y.,—43 dol., kun. P. To
toraitis. Newark, N.J. — 35. 
kun. J., Pragulbickas, Eliza-

Simcoe, Can., Haven Hill Fun
eral Home, Richmond Hill, N 
Y., K. Kupetis, Detroit. Mich. 
B. Liškauskas, Burlington, Ca
nada, A. Remidaitė, Chicago. 
Ill., Shalins F uneral Home. 
W’oodhaven, N. Y., M. Stonis 
E. Orange, N. J., E. Vilimaitė 
Chicago, Ill.

J. Kavaliūnas, Beverly Sho
res, Ind.,, — 44 dol.; dr. Ed. 
ir ponia Drukteiniai, Dayton 
Ohio, — 41, V. Ignaitis, Rod 
ney, Can., — 40. J. Norgėlas. 
Rodney, Can., 35.

Po 30 dol. — O. Juščienė. 
Chicago, III.. Z. S. Koronkevi 
čius, Santa Monica, Calif., St 
Kulvinskas. Los Angeles, Calif. 
O. Venskaitienė, Toronto, Can.

Po 28 dol. — dr. V. ir ponia 
Gruzdys, Euclid, Ohio, dr. J. ir 
ponia Kriaučiūnai, Toledo, O- 
hip.

Po 25 dol. — J. O. Andriai 
Santa Monica, Calif., J. Bekios: 
Maspeth, N. Y., dr. Z. Danile
vičius, Chicago, HL, A. Daukan 
tas, Santa Monica, Calif., dr 
Stefa ir A. Dimai, Ridgewood 
N. Y., M. Diržis, Woodhaven 
N.Y., K. Gaputis, Bothwell, can, 
St. ir D. Geldys, Detroit. Mich. 
R. ir D. Giedraitis. Northport, 
L. I., dr. R. Giedraitis, Los 
Angeles, Calif., Jonynas ii

— Vydūno jaunimo (anks
čiau Vydūno šalpos) fondas vei
kia jau 19 metų. Jį įkūrė Aka
deminis Skautų Sąjūdis. Fon
das yra sušelpęs apie 110 stu
dentų. Fondo aukščiausias or
ganas yra 14-os įtarių — direk
torių taryba ir valdyda. Balan
džio 26 Jaunimo centre, Chica- 
goj, sušauktas metinis direkto
rių tarybos narių susirinkimas 
patvirtino fondo valdybos apy
skaitą. Dabar direktorių tary
ba sudaro: D. Bielskienė, J. 
Damauskas, inž. V. Germanas, 
inž. L. Grinius, dr. J. Gimbu
tas, A. Jagutienė, E. Korzonas 
D. Korzonienė, Br. Kviklys (ta
rybos pirm.), Vyt. Mikūnas 
(valdybos pirm.), A. Milūnas . 
dr. T. Remeikis, inž. A. Veng
ris inž. ,E. Vilkas. Fondo val
dybos adresas: Vydūno jauni
mo fondas, 3425 W. 73 rd St. 
Chicago, Ill. 60629. .

— IV-ji Tautiniu šokiu šventė 
įvyks 1972 liepos 2 Chicagoj. 
Visos tautinių šokių grupės, 
vienetai bei rateliai kviečiami 
kuo greičiausiai registruotis pas 
Tautinių šokių šventės komite
to sekretore Birute Vindašiene. 
6435 South Washtenaw Ave.. 
Chicago, Ill. 60629. Telef. (312; 
925-5612. Užsiregistravusiem 
tuoj bus siunčiamas busimosios 
šventės pradinis repertuaras.

— Aleksandra ir Romualdas 
Zalubai, Washington, D. C., Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoj 
bendrabučio statybai paaukoję 
100 dol.

— Pasaulinio Motery Sąjū
džio (kuris turi patariamąjį sta
tusą prie Jungtinių Tautų, Un- 
esco bei Europos Tarybos; 
kongresas įvyks gegužės 19-23 
Strasburge, Europos tarybos 
būstinėj. Globoja Prancūzijos 
ministeris pirmininkas. Tema: 
Tėvai ir mokytojai veidu : 
žmogaus vystymosi reikalavi
mus —- bendra atsakomybė ar 
nusišalinimas. Kongrese kvies
ta dalyvauti O. Bačkienė, to są
jūdžio tarptautinės tarybos na
rė.

— Neringos ir Dainavos sto
vyklavietėse anksčiau stovykla- 
vusiom mergaitėm jau išsiunti
nėti registracijos kvietimai 
1971 vasarai. Ankstyva regist
racija įgalina geriau stovyklai 
pasiruošti. Neringoje, Marlbo
ro. Vt.. mergaičių stovykla 
vyks birželio 27-liepos 24, ber
niukų — liepos 25-31, anglų 
kalba lietuviškos dvasios —rug- 
piūčio 22-28. Dainavoje. Man
chester, Mich., mergaičių sto
vykla vyks liepos 18 — rug- 
piūčio L Suinteresuoti prašomi 
rašyti: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 062 
60. Tel. (203) 928-5828.

(nukelta į 6 psi.)

Shepherd Art Studio, Hollis, N. 
Y.. dr. J. Jurginas, Granada 
Hills, Calif., dr. Vyt. Karoblis 
Ripley, Ohio, dr. J. Mačiulis 
Lakewood, Ohio. Matthew Bal 
las Funeral Home, Brooklyn. 
N. Y., D. Mekišius, Long Beach 
Calif., E. Koopmans, Oakland 
Calif., dr. N. Paronetto, Spar 
kill, N. Y„ J. Rastopkevičius. 
Duffon, Can., E. Sinkys. Santa 
Monica, Calif., V. Tuskeniai, 
Santa Monica, Calif., A. žukus- 
kai, Los Angeles, Calif.
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IŠ VISUR
f atkelta ii 5 psl.)

— IV Dainų šventės banke* 
tas įvyks liepos 4 Conrad Hil 
ton viešbučio puošniose salė
se, 720 S. Michigan Ave., Chi
cago). 7 vai. vak. kokteilis, 8 
vai. vakarienė. Asmeniui 12.5C 
dol. Stalai dešimčiai asmenų. 
Užsakymus su pinigais siųsti 
adresu: Ona Gradinskienė, 
2512 West 47th St., Chicago, 
Ill. 60632. Tel. (312) 376-1998. 
Ten pat kitoj salėj bus jauni
mo šokiai, Įėjimas 2 dol. as
meniui. Dainų šventę ruošia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės.

— IV Dainų šventės lė 
šų telkimo komitetas prane
ša, kad galima užsisakyti ložes 
į IV-tą dainų šventę, kuri įvyks 
liepos 4 Chicago}. Ložės 6 ir 8 
vietų kainuoja 100 dol., 12 vie
tų — 150 dol. Taip pat pri
imami sveikinimai bei skelbi
mai Į šventės leidinį nuo 25 
iki 100 dol. didumo. Ložes, 
sveikinimus bei skelbimus rei
kia užsisakyti iki gegužės 15 
'šiuo adresu: Albertas Vengris 
9529 S. Hamilton Street, Chi
cago, Ill. 60643. Tel. (312) 233- 
4345’.

— A. a. kun. Viktoro Kalec- 
kio atminimui įamžinti Wind 
soro lietuviai suaukojo 15C 
dol. atmintiniam Įnašui, kuris 
velionies vardu įrašytas Kana
dos Lietuvių Fonde. Kun. V 
Kaleckis buvo iniciatorius ir Į- 
steigėjas Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos Windsore.

— Neringos stovykla kvie 
čia registruotis. Mergaičių sto
vykla veiks birželio 27 — lie
pos 24, berniukų liepos 25-31 
lietuviškos dvasios anglų kalba 
stovykla vyks rugpiūčio 22-28 
Ankstesnis užsiregistravimas 
padeda rengėjam geriau su
planuoti programą ir parūpinti 
atitinkamą personalą.

Prel. Jonas Balkūnas, dr. 
Petras J. Vileišis, Walter P 
Chase, Frank J. Monchun ir 
Antanas K. Saulaitis buvo JV 
Lietuvių Bendruomenės inkor 
poruotojai (organizacijos teisi
niai Įkūrėjai) Connecticut vals
tybės sekretoriate 1952 vasa
rio 14. JAV LB tada buvo užre
gistruota kaip Lithuanian Ame
rican Community of the Uni
ted States. Incorporated. Prel 
J. Balkūnas ir dr. P. Vileišis 
yra ir dabar JAV LB Vl-sios ta
rybos aktyvūs nariai.

— Adv. V. Yasus, Lietuvių 
Fondo tarybos teisinis patarė
jas, dabar rūpinasi praplėsti 
LF statusą, kad lengviau būtų 
galima išmokėti skiriamas pa
šalpas ir premijas. LF išaugo Į 
stambią organizaciją ir pir
mykštis statusas jau per siau
ras.

— Vyr. sktn. Ona Zailskienė 
apsiėmė suorganizuoti branduo
lį Cicero LB apylinkėj švieti
mo reikalais skelbiamo -vajaus 
reikalu. O Zailskienė ilgai bu
vo Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke. Ir dabar nuo jau 
nimo reikalų neatitrūksta, besi 
rūpindama lituanistinių mokyk 
lų išlaikymu.

— Rimantas Karmazinas pa 
keltas i Middletown Savings 
Bank iždininko padėjėjus. Šis 
bankas Connecticut valstybėje 
turi kelis skyrius. R. Karmazi
nas dirba Waterfordo skyriuje 
nuo 1968 rugsėjo 30 ir dabar 
yra jo operacijų ir paskolų sky 
riaus viršininkas. Jis dalyvauja 
ir LB New Londono apyl. veik 
loję.

— Prof. Antanas Salys, pra- 
eitą vasarą skaitęs mokytojam 
ir studentam lituanistikos pa 
skaitąs ir pravedęs pratybas m 
kytojų ir akademinio jaunime 
studijų savaitėje Dainavoje 
klausytojam pageidaujant ii 
švietimo Tarybai prašant, suti
ko ir šia vasara dėstvti lituanis 
tiką mokytojam ir akademi
niam jaunimui Dainavoje. Stu 
diju savaitė bus rugpiūčio 15- 
22.

KAIP VEIKIA NEW JERSEY BALTIEČIŲ TARYBA
New Jersey Lietuvių Taryba 

palaiko ryšį ir su estais bei lat
viais. 1964 jie įsteigė bendrą 
organizaciją — New Jersey 
Council of Estonian, Latvian 
and Lithuanian Americans.

Pirmas bandymas pavyko
Vos įsikūrusi Baltų Taryba 

1965 liepos 10 latvių vasar
vietėje Priedainėje surengė Pa
baltijo kraštų 25 metų okupa
vimo minėjimą. Pasisekė labai 
puikiai. Minėjimas buvo pla
čiai išgarsintas. Tarybos atsišau
kimas pasiekė laikraščių redak
cijas, Įvairių religijų aukštuo
sius dvasininkus. Atsišaukimas 
buvo paverstas net vyskupo 
laišku. Pats minėjimas sutrau
kė daug žmonių, atsilankė ke
letą kongreso atstovų, miestų 
burmistrų.
Nepriklausomybės paskelbimo 

proga
1968 spalio 6 Trentono gu

bernatoriaus Įvesdinimo salėje 
buvo surengta amerikiečių ir 
baltiečių kultūrinė šventė. Šios 
šventės garbės globėjai buvo 
pats gubernatorius, universite
tų rektoriai, laikraščių redakto-

Inž. Valentinas Melinis, New Jer
sey Pabaltiečiu Tarybos pirminin
kas.

Dr. R. Siss, Matawana istorinės 
draugijos pirmininkas, leidęs su
rengti baltiečių koncertą.

New Jersey Pabaltiečiu Taryba. Iš k. j d. Rev. Zanis Kristbergs. A. S. Trečiokas, Juhan Simonson — Tary
bos sekretorius, inž. Valantinas Melinis — Tarybos pirm., Ernests Donis — Tarybos ižd., ir Pranas Puronas 
— spaudos atstovas; stovi: Hugo Dzenis, Karlis Stegis, Olev Piirsalu, Aleksander Prima ir John H. Blumbergs.

riai, miestų burmistrai ir t.t. 
Minėjimas buvo plačiai apra
šytas Trentono spaudoje.

Paroda bibliotekoje
1969 rugsėjo 27 iki spalio 1 

Trentono miesto bibliotekoje 
buvo surengta baltiečių dailės 
dirbinių bei knygų paroda. Iš 
bibliotekos lankytojų susilaukė 
gražaus dėmesio.
Kviečia baltiečius koncertuoti

1970 rugsėjo 19, pakviesta 
Matawan istorinės draugijos, ta
ryba surengė baltų koncertą 
Matawan aukštęsnios mokyklos 
salėje. Koncertas buvo gražiai 
sutiktas ir Įvertintas.

Čia daug pasidarbavo Myko
las Kidžius, kuris Matawan 
mieste turi savo optikos preky
bą, didelis mineralogas ir isto
rijos draugijos I-sis vicepirmi
ninkas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad būtų gera šalia kitų tautų 
daugiau parodyti ir lietuvių. 
Pats jaučiasi esąs lietuvis, pasi
kalbėjo su draugijos pirminin
ku ir iš jo gavo sutikimą. Ta
da susirado inž. Valentiną Me- 
linį, kuris gyveno nepertoliau- 
siai. Šis pasirodė’ besąs Baltie
čių draugijos pirmininkas. 
Taip visas koncertas ir baltie
čių pasirodymas buvo greitai 
suorganizuotas.

^Aušroky*’ suvažia
vimo reikalu

Kaip jau žinoma, gegužės 29- 
30 Toronte, Kanadoje. Įvyksta 
buvusiųjų Kauno Aušros mer
gaičių ir berniukų gimnazijų 
mokytojų ir mokinių suvažiavi
mas. Suvažiavimui rengti komi
tetas pagrindinius organizavi
mo darbus jau baigia. Šiuo me 
tu galutinai nustatoma, atsižvel
giant i daugumos pageidavi
mus, smulki suvažiavimo pro
grama. Komitetas džiaugiasi, 
kad po visą Amerikos žemyną 
išsibarstę “aušrokai” mielai 
jam talkina patarimais, adresų 
“medžiojimu’’ ir suvažiavime 
programos sudarymu.

Jau baigiama ruošti Įdomi 
nuotraukų ir buvusiųjų “aušro- 
kų” meno, mokslo ir literatū
ros darbų parodėlė. Komitetas 
tariasi su menininkais ir lite
ratais'dėl akademijos ir.koncer
to detalių.

Registracija Į suvažiavimą 
gausėja. Prašome visus, kurie 
rengiasi vykti, nedelsiant užsi
registruoti: tuo labai palengvin 
site organizatorių darbą ir iš
vengsite galimų nemalonumų 
dėl vietų stokos. Laukiame jū
sų visų. Kreipkitės tuoj pat 
vietovių igaliotinnius: New Yor
ke — K. Miklas, 71 Farmers 
Ave., Plainview, N. Y. 11803 
tel. 935-0896; Boston — J. Lau 
rinaitis. 17 Gallops Hill Rd. 
Extn. Hull, Mass. 02045, tel 
925-3021: arba Į organizacinic 
komiteto iždininką — A. RiT 
kas, 46 Viamede Cresc., Wil
lowdale 432. Ontario, Canada

Suvažiavimui rengti komitetas

Tarybos laiškai
Taryba randa progos rašyti 

laiškus Pavergtos Savaitės pro
ga. Laiškai pasiekia senatorius, 
kongresmanus, Įtakingus asme
nis. Rašė ir Bražinskų ir Ku
dirkos reikalais. Siuntė ir tele
gramas, dalyvavo ir demonstra
cijose.

Nuo pat susiorganizavimo 
šios tarybos pirmininku yra inž.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Kearny, NJ. — Metiniai 

New Yorko ir New Jersey ap
skrities komunijos pusryčiai bu
vo kovo 14. Tuo pačiu atžy
mėta ir Šv. Kazimiero šventė

Vyčiai gražiai pasirodė baž
nyčioje, mišias aukojo kun. 
Raymond Thompson, parapijos 
vardu sveikino kun. Alfred 2e- 
meikis. Mišių pabaigoje sugie
dotas Lietuvos vyčių himnas.

Pusryčiai buvo Lietuvių Ka
talikų Centre. Pasveikino ii 
Harrison-Kearny 90 kuopos pir- 
nininkė E. Nakrosis, sveikinc 
taip pat ir apskrities pirminin
kė Ann Klem.

Vėliau buvo apskrities susi
rinkimas. kuri sukvietė pirmi
ninkė. maldą sukalbėjo Frank 
Vaškas. Paskaitytas praeito su
sirinkimo protokolas, — skaitė 
Ann Mitchell.

Kalbėjo dr. J. Stukas, cent
ro valdybos pirmininkas. Jis 
pasveikino ir iškėlė kai kuriuos 
šių dienų organizacijos darbus.

Valdybos nariai ir kucpų at 
stovai padarė pranešimus. Man
datų komisija pranešė, kad at
stovaujamos 8 kuopos.

Joseph Yanulaitis kalbėję 
apie juniorų veiklą, gi apie se- 
niorus kalbėjo Anthony J. Ma
žeika. Šių eilučių autorius ir 
Helen Kulber kalbėjo apie in
formaciją ir visuomeninius san
tykius. Kalbėjo ir dvasios va
das kun. Petras Žemeikis. Pa
baigoje jis sukalbėjo maldą.

Šių eilučių autorius nuošir
džiai dėkoja 90 kuopai už nuo
širdžią globą. Kitas apskrities 
susirinkimas bus birželio 6 
Amsterdame. Ten visus globos 
vietos 100-ji kuopa.

VYČIŲ APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS BUS 

AMSTERDAME
Newark, N. J. — New Yor

ko ir New Jersey apskrities su
sirinkimas bus birželio 6 Ams
terdame. Globoja vietos 100- 
sis skyrius. Tai bus pirmas 
atvejis, kai ten vyksta apskri 
ties susirinkimas. Ta diena pa
rinkta kaip Lietuvos vyčių die
na, iš New Yorko kelionei pa
samdytas autobusas.

Autobusas išeis 9 v.v. iš 
Club Espana (buvusi Šv. Jur
gio lietuvių salė). Vienam as
meniui atsieis apie 7 dol., jei 
mes pripildysime 49 vietų au
tobusą. Jei autobuso nepripil- 
dysime, kainos bus truputi di

Valentinas Melinis, sekretorius 
estas Juhan Simonson ir iždi
ninku latvis Ernests Donis. Šio
je taryboje kiekviena tauta tu
ri po keturis atstovus. Lietu
viam atstovauja: inž. Alb. Va 
lentinas Melinis, Pranas Puro- 
nas, A. Gudonis ir A. S. Tre
čiokas. Nors kasmet yra vyk
domi rinkimai, bet mes džiau
giamės, kad minėti asmenys 
neatsisako ir yra vėl perrenka
mi.

P. Purenąs

desnės. Užsiregistruoti iki ge
gužės 19.

’ Vietos 100 kuopa rengiasi vi
sus kuo geriausiai priimti. Bus 
kelionė po miestą, susirinki
mas, vaišės ir pasilinksmini
mas.

Reikalinga ,i‘š kiekvieno 5 
dol. depozito, čekius rašyti Lie
tuvos vyčių New Yorko ir New 
Jersey valdybai ir siųsti: Miss 
Dorothy Dutkus, 133 Prospect 
Ave., Waywood, N. J., 07807.

Visi kviečiami keliauti birže
lio 6 ir sukurti gražią Lietuvos 
vyčių dieną. • . , F.V

A.a. Stasys Skikūnas

Aa. Stasys Skikūnas
Mano mylimas brolis Stasys 

Skikūnas mirė balandžio 19 
Middlesex Hospital New Bruns
wick, N. J. Buvo gimęs Lietu
voje, Lygumuose, 1914 rugsė
jo 26. Tarnavo Lietuvos avia
cijoje.

Į Ameriką atvyko 1950 lie
pos 4. dirbo General Motors 
bendrovėje, gyveno 19 West 
19 Street, Linden, N. J. Palike 
liūdinti broli Petra Skikūna. 
kuris gyvena Miami. Floridoje, 
ir broli Vladą, tris seseris — 
Anę, Verutę, Adrę — Lietuvo
je, kitas tolimesnes gimines 
čia Amerikoje ir Lietuvoje ir 
daug draugų bei giminių New- 
Jersey.

Vieną vakarą buvo pašarvo
tas Gowen Funeral Home, 
New7 Brunswick, N. J. Čia ji 
galėjo aplankyti giminės ir 
draugai, gyveną netoli, čia bu
vo sukalbėtas rožančius. Ryto
jaus dieną jis buvo pervežtas 
i Miami, Florida, buvo pašarvo
tas Rivero Funeral Heme. Ba
landžio 20 buvo rožančius, ry
tojaus dieną Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje buvo mišios. Pa
laidotas Woodland kapinėse. 
Miami.

Amerikos Liet. Piliečių klu
be buvo pietūs, dalyvavo apie
200 žmonių.

Noriu padėkoti pirmiausia 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
kunigam už taip gražias pamal
das, Rivero Funeral už gerą pa
tarnavimą, visiem, kurie užpra
šė mišias ir padėjo gėles, vi
siem, kas lydėjo Į kapines, A. 
Liet. Klubo pirmininkui Victor 
Kraus už salę ir Martynui Ali
šauskui su moterim, kurios pa
ruošė pietus, ir ypatingai Sta
siui Ilevičiui. kuris daug pa
dėjo mano liūdnose valandose. 
Visiem tariu nuoširdų lietuviš
ka ačiū! Petras Skikūnas s

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografijai aukas siųsti adre
su: Jonas žadeikis, 4162 S. Fair- 
field Ave., Chicago, Ill. 60632.

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy* 
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
rašti susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 1122b

KUN. J. PRAGULBICKO KUNIGYSTES
40 METŲ SUKAKTIS

Elizabetho lietuvių Šv. Petre 
ir Povilo parapijoje ilga laiką 
dirba kun. Juozas Pragulbickas. 
visada mielas, draugiškas, visų 
mylimas ir visų laukiamas. Šie
met gegužės 30 jis mini save 
kunigystės 40 metų sukaktį.

Sukaktis bus atžymėta gegu
žės 16 tokia tvarka: 12 vai. pa
dėkos mišios Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių bažnyčioje. Tuoj po 
pamaldų, 1:30 v. popiet, lietu
vių Laisvės salėje (269 Second 
Street, Elizabeth, N. J.) iškil
mingi pietūs — banketas. Visi 
jo bičiuliai, iš arti ir iš toli 
kviečiami Įsijungti i šias gra
žias iškilmes.

Žemaitis iš Ylakių
Kun. J. Pragulbickas yra 

žemaitis. Jis gimė 1903 balan
džio 8 Viršilų kaime, Ylakių 
valsčiuje, Mažeikių apskrityje 
Jo tėvai buvo pasituri ūkinin
kai.

Mokyklą lankė Skuode, Yla
kiuose ir gimnaziją baigė Tel
šiuose. 1924 išlaikė egzaminus 
ir buvo priimtas Žemaičių Ku
nigų Seminarijon (vėliau ši bu
vo pavadinta “Metropolijos Ku
nigų Seminarija”) Kaune, kur 
tuo metu seminarijos rekto
riumi buvo garsusis mūsų tau 
tos dainius — poetas J. Mačiu
lis-Maironis.

Seminarijoje būdamas, tuo 
pat laiku studijavo ir Vytaute 
Didžiojo Universitete, teologi
jos fakultete, kuri baigė 1931 
Tais pat metais gegužės 30 ar
kivyskupo J. Skvirecko buve 
įšventintas kunigu.

Batakių klebonas
Trumpai vikaru buvo Tryš

kiuose, Skuode ir Švėkšnoj 
Nuo 1935 Notėnų ir nuo 1939 
iki antrosios rusų — komunis
tų okupacijos. Batakių parapi
jos klebonu. Parapijose būda
mas vikaru, o vėliau ir klebo
nu, uoliai darbavosi su ateiti
ninkais, pavasarininkais ir an
gelaičiais.

"Laikinai" pasitraukus
1944 priartėjus karo frontui, 

gavo iš dvasinės vyresnybės į- 
sakymą laikinai pasitraukti 
Tauragę, tačiau šis “laikinas’’ 
pasitraukimas tebesitęsia iki 
šiolei.

Kaip ir dauguma karo pabė
gėlių, kun. Juozas komunistų 
teroro vejamas, atsidūrė Vo
kietijoje, kur ėjo kapeliono pa
reigas lietuvių stovyklose Arns- 
berge, Bocholte ir kt....

Rengiasi mikrofilmuoti laikraščius
Kent valstybinio universiteto bibliotekoj 
įsteigtas Baltijos skyrius. Lietu visky kny- 
gy surinkta per 1000. Bus mikrofilmuo
jami laikraščiai ir žurnalai.

Prieš porą mėnesių Kent vals 
tybinio universiteto bibliotekoj 
įsisteigė Baltijos tautų skyrius, 
šio skvriaus pagrindinis tikslas 
yra surinkti kiek galint daugiau 
medžiagos apie Lietuvą ir kitus 
Baltijos kraštus. Lig šiol yra su
rinkta per 1,000 lietuviškų kny
gų. Renkamos ne tik knygos, 
bet taip pat jubiliejiniai leidi
niai, laiškai iš Lietuvos, imigra
cijos dokumentai bei kiti raš
tai, liečia lietuviu reikalus.

Šis skyrius Kente, kaip kad 
Alka, Balzeko muziejus. Šv. Ka
zimiero knygynas bei Pennsyl- 
vanijos universitetas, bus dar 
vienas svarbus lietuviškos me
džiagos centras, kuris bus pri 
einamas tiem, kurie norėtų ra
šyti mokslinius darbus apie Lie
tuvą. Idealiausiai būtų, jeigu to
kie centrai būtų įsteigti Įvai
riose vietovėse ir kad medžia
ga būtų lengvai prieinama ne 
tik lietuviam, bet ir kitatau
čiam mokslininkam, kurie yra 
susidomėję įvairiais Lietuvos 
klausimais.

Taip pat yra planuojama nu- 
mikrofilmuoti visus lietuviškus 
laikraščius ir žurna
lus. Tokios medžiagos trūkumas

Kun. Juozas Pragulbickas

Atvyksta Į JAV
I JAV atvyko 1951. Laikinai 

buvo priglaustas savo tetos A. 
Botyrienės. Vėliau keletą mė 
nešiu talkino kun. klebonui J 
Gurinskui Aušros Vartų parapi
joje New Yorke. Tų pat metų 
pabaigoje, kun. M. Kemėžic 
pakviestas, persikelia i Šv. 
Mykolo lietuvių parapiją Bay- 
onnėje, N. J. Kun. M. Kemėžiui 
persikėlus klebonu i Elizabeth 
1953. neilgai trukus kun. Juo
zas taip pat persikelia Eliza
bethan.

Elizabethe, N. J.
Nuo pat pirmųjų i Elizabeth 

atvykimo dienų kun. Juozas 
be savo tiesioginių pareigų pas 
toraciniame darbe sėkmingai 
darbuojasi lituanistinėje mo • 
kykloje, ilgus metus būdamas 
mokyklos vedėju, o paskuti
niuoju metu mokyklai persior
ganizavus, yra josios mokytoju 
Jau keliolika metų yra Balfo 
skvriaus iždininkas ir aktvvus 
ALB New Jersey apygardos val
dybos narys.

Kun. Juozas būdamas tai
kaus ir sugyvenamo būdo, ne
tiktai parapiečių, bet ir šiaip 
visuomenės yra mėgiamas ir 
gerbiamas.

Kun. J. Pragulbickui, šven
čiančiam šią garbingą 40-ties 
kunigystės metų sukaktį, linki
me dar. ilgų ir sveikų metų dar
buojantis Dievo garbei ir lietu
vybės naudai. Ad multos an- 
nos. Mž. D-ė.

jau senai jaučiamas, užtat šie 
Baltijos skyriaus organizatoriai 
yra pasiryžę kiek galint grei
čiau mikrofilmuoti. Mikrofil- 
mavimas bus atliktas vienos 
komercinės bendrovės, ir šie 
filmai bus prieinami visiem.

Žinoma, mikrofilmavimas yra 
labai brangus, ir dėl to pra
šome visų lietuvių paremti ši 
svarbų užsimojimą. Kai mikro
filmai išeis i apyvartą, išlaidos 
sumažės. Šiam reikalui yra Į- 
steigtas fondas Kent valstybi
niame universitete ir yra gau
ta aukų. Prašome visus prisi
dėti prie šio svarbaus lietuvy
bės išlaikymo darbo.

Čekius prašom rašyti: K.S 
U. Foundation — Lithuanian 
Fund ir juos siųsti: Lithuanian 
Section, Baltic Room (1112), K. 
S.U. Library. Kent State Uni
versity, Kent, Ohio 44242.

Jei kas norėtų gauti daugiau 
informacijos tuo klausimu, ga
li rašyti tuo pačiu adresu.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2*2923



1971 m.z gegužio 11 d., no. 34 DARBININKAS

Darbininko skaitytoja Elena Belkevičienė minėjo 85 metų sukaktį savo giminių ir pažįstamų tarpe. Nuotrau
koje iš k. į d. Tomas Sperauskas—anūkas, Elena Belkevičienė, anūko žmona Marija Sperauskienė, ant kelių 
proanūkė Aldona Sperauskaitė, stovi Juozas Tomas, Liucija Sperauskienė—duktė, Inga Tomas, Antanas Spe
rauskas—žentas, Antonina Binkins ir p.p. A. Racevskis—Tomo Sperausko uošviai. Nuotr. C. Binkins

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
10 dol.: V. Sirusas, Pleasant

ville, N. Y.
8 dol.: V. Kazlauskas, Chica

go, Dl.
7 dol.: S. K. Rudys, Old Hick

ory, Tenn., W. Paulauskas, Lo
well, Mass.

6 dol.: Dr. A. Dunajewski. 
Ozone Park, N. Y.

Po 5 dol.: S. Gorodeckas. 
San Diego, Calif., L. Roman, 
Allentown, Pa., P. Cinkus, Mi
lan, Tenn., A. Zavadskas, New- 
London, Conn., V. Geibavičius, 
Brooklyn, N. Y.

4 dol.: Iš N. Y. valst.: dr. V. 
Paprockas, Richmond Hill, P. 
Lukoševičius, Brooklyn, dr. P. 
J. Bagdas, Douglaston, I. Povi- 
lavičius, Yonkers, B. Standis, 
Jamaica, J. 'Burdulis Shirley. 
J. Melynis, Nesconst, V. Povi- 
lauskas, N.Y.C. Mišrūs: A. Ma- 
tioška, Dorchester, Mass., V. 
Gedmintas, Worcester, Mass., 
dr. J. Kizys, Chicago, Ill.

Po 3 dol.: A. Bylaitienė. 
Kearny, N. J., S. Martisauskas. 
Brighton, Mass., P. Bilėnas, Na-. 
nueti N. Y. ,

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: J. 
Skarulis A. Skėrys, H. Andruš- 

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus'-

ALFRED W. ARCHIBALD, President
Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

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

Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano 
Lietuvos prisiminimai” naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo
je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

ka, T. Jakelaitis, V. Savukynas.
J. Budraitis, B.Spudis, V. Bal
sys, A. Reventas, Woodhaven. 
A. Marksen, dr. E. Vilčinskas,
K. Aleksandravic, K. Račkaus
kas, F. Shabliauskas, A. Vak- 
sėlis, Richmond Hill, O. Kaunie
nė, J. Stankus, A. Sniečkus. 
J. Matulaitis, Brooklyn, A. Pet
rulis, K. Krinickas, Maspeth, A. 
Kepalaitė, N. Y. C.; W. Zlioba: 
Jamaica, V. Dreseris, Ozone 
Park, A. Arlickas, L. I.C., M. 
P. Kazlauskas, Amsterdam, V. 
Kilius, Flushing, S. Lukauskas 
Glen Cove, V. Veršelis, Kings 
Park, M. J. Savinis, Great 
Neck, A. Daunys, Syosset, J. 
Mackevičius, Lynbrook.

Iš Mass, valst.: L. Masiliūnas, 
J. Jurėnas, J. Razvadauskas, M. 
Manomaitis, So. Boston, P. Sta- 
nelis, P. Kurliandskas, 0. Sar- 
kauskas, Worcester, F. Mankus. 
Cambridge, M. Kristaponis. 
Dorchester, V. Kamantauskas 
Norwood, P. Shapras, Wilbra
ham.

Iš Conn, valst.: V.J. Urbonas. 
M. Augustauskas, Waterbury. 
J. Dapkus, Hartford, S. Baltaus- 
kas, W. Hartford, J. Kriksco- 

natis, Bridgeport, J. Valiušaitis: 
Stamford, Z. Strasdas Wethers
field, V. Lileika, Groton, K. Ka
minskas, Ansonia, G. Žemaitai
tis, Norwalk, A. K. Gruzdys, M. 
Kronkaitis, New Haven.

Iš N. J. valst.: V. Paulius, 
Englewood, A. Pauliukaitis, 
Kearny, W. Shestok, Elizabeth, 
S. Romanauskas, Mys Landing. 
N. Karasa, Berkeley Heights. 
M. Fumanti, No. Arlington, dr. 
I. Giedrikis, So. Orange, A. 
Spranaitis, Paterson.

Iš Calif, valst.: V. Tamulis. 
Long Beach, A. Daidynas, La
keside, J. Narkevičius, Los An
geles, A. Daukantas, J. Andrius 
Santa Monica.

Mišrūs: F. Pūkas, No. Chica
go,. Ill., S. Miliauskas, M. Krip- 
kauskas, J. Bičiūnas, A. Povi
laitis, Chicago, Ill., C. J. Majaus 
ka, Berlin, Md., . E. Masaitis, 
Havre de Grace, Md., J. Vait
kus, Hyatsville, Md., V. Banevi
čius, M. Starr, Phila, Pa., A. Zu 
sinas, Pittsburgh, Pa., A. Wish- 
ner, Lakewood, 0., J. Gervelis, 
Providence, R. I., dr. V. Vi
liamas, Washington, D. C., A. 
Maliauskas, Mexico, Me., S. Dak 
kus, Toronto, Kanada.

Po Idol.: Iš N. Y. valst.: A. 
Koncė, O. Žilius, Woodhaven.
E. Kuchinskas, B. Tutinaitė. 
Brooklyn, N. Y., A.J. Gudaitis. 
R. S. Šidlauskas, Richmond 
Hill, H. Januškevičius, Yonkers 

Iš Mass, valst.: K. Tamošai
tis, M. Norvaišienė So. Boston. 
H. Gineitis, Dorchester, B. Po- 
vilavičius, Quincy, P. Jonikas. 
Danvers, C. Savickas, Worces
ter, A. Gedraitis, Arlington.

Mišrūs: K. Bakšys, Ridgefield 
N. J., M. Balčiūnas, Edison, N. 
J., B.E. Sudžinskas, Newark, N. 
J., P. Jakubauskas, Thompson. 
Conn., V. Sušinskas, K. Pliuš- 
konis, Phila, Pa., P. Gustas. 
Glendale, Calif., M. Ilgūnas, San 
Mateo, Calif., E. Stanievich. 
Detroit, Mich., C. Surdokas, Bal 
timore. Md., A. Kovacs, Sim
coe, Ont., Kanada.

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

Dėkinga DARBININKO
Administracija

Juozas Giedraitis praneša 
kad jo tvarkoma Sparta yra 
gavusi naujų elektrinių rašo
mųjų mašinėlių Olympia fir
mos. Mašinėlė panešamo (por
table) modelio, turi įvairių pa
tobulinimų, su 44 ženklais. In
formacijos reikalu kreiptis: 
Sparta, J- L. Giedraitis, 10 Bar
ry Drive, E. Northport, N. Y. 
11731.

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio. Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
—10 litų. Kas norėtų įsigyt, su 
kainos pasiūla kreiptis į Darbi
ninką, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N- Y. 11221, tel. 
GL 2-2923.

Parengimai New Yorke
Gegužės 15, šeštadienį — Mairo

nio lituanistinės mokyklos rengiama 
tarpmokyklinė šventė mokyklos pa
talpose, Holy Child Jesus School — 
111th Street, Richmond Hill, N.Y.

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.

GegtAžės 16, sekmadienį — L. K. 
Mokslo Akademijos New Yorko ži
dinio narių susirinkimas Kultūros 
židinio patalpose. Pradžia 3:30 vai.

Gegužės 16, sekmadienį — 4 vai. 
popiet Kolumbo vyčių salėje. 86-22 
85th Street, Emilijos čekienės 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 12, šeštadienį — Baisiojo 
Birželio minėjimas ir dail. J. Juodžio 
paveikslo “Laisvės auka” pristaty
mas Christ Congr. Church salėj. 85 
Rd. ir 91 St., Woodhaven. Pradžia 
7 vai. vak. Rengia Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio New Yorko skyrius.

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 taitiečių festivalis ir gegužinė, 
latvių sodyboje “Priedaine”, Route 
33, Freehold, New Jersey. Pradžia 
1 vai. popiet. Rengia BATUNas.

Rugsėjo 4-5, Darbo dienos savait
galį — Pasaulio Lietuvių Gydytoji! 
s-gos ir Amerikos Liet. Gydytojų 
s-ąos aštuntasis suvažiavimas Hotel 
Pierre, New Yorke.

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

Spalio 17, sekmadeinį — Jurgio 
Ambroziejaus Pabrėžos 200 m. gi
mimo sukakties minėjimas. Rengia 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos New Yorko židinys.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė ___________ _______________________

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

»

Už kalendorių $

Siunčiu už prenumeratą $._________

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

Siunčiu skolą už___ m. $-----------------

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

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

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

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

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

v rt ww www <

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 
ženklelį klijuoti ant automobilio 

lango (de-cal):
aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prlsiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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---------

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

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.

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

HAPPY MOTHER'S DAY

FIRST
NATIONAL 

BANK 
OF 

HOPE
Hope, N.J.

H. W. FEMALE

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

FOR ALL OUR SMART CATHOLIC FRIENDS!
This coupon is worth $5 to you because it’s worth $5 to us to intro
duce you to the smartest woman’s fashion in New York, (the kind 
you’ve been looking for!) Casual Hutch Ltd. has all the brand-new 
styles & brand name quality you appreciate. And now you can save 
money too!

Five Dollar Savings Offer
This coupon is worth $5 In cash when you purchase $50 or more of 
the groovy threads at Casual Hutch Ltd. 140 Montague St. Brooklyn 
Heights. Open Mon. through Sat. from 10:00 to 6:15. Special sale 
merchandise (already ridiculously low-priced) not included in this 
offer. Offer expires June 30, 1971. Only one to a customer.
See the very latest dresses, blouses, and slacks. Zip into a groovy 
pants suit. Or a jump-for-joy suit. Or snappy rainwear. Or anything 
you like! In short, you’ll love Casual Hutch as much as wc love you.

CASUAL HUTCH LTD.
140 Montague Street, Brooklyn Heights — Phone 596-1555 

Near all subways (Borough Hall Station)
Open Monday through Saturday from 10:00 AM to 6:15 PM.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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

Experienced Gas Station Attendant 
day or nights steady work Texaco 
Service Station 2 Glen Cove Road, 
Greenville, L.I. Call: 516-621-6190

EXPERIENCED WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch &. din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 125 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

MAN WANTED general helper in 
growing West Andian Food Compa
ny. Good salary. Fringe benefits. 
Call Mr. Auguste: 467-6177 Fred's 
West Indian Food Co. -860 Nostrand 
Ave. Brooklyn, N.Y.

Experienced Watcher on Saurer ma
chines. Night shift 7PM-7AM steady 
nice working conditions — Horizon 
Embroidery, Fort Lee 201—947-3796

MALE - FEMALE.

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.

Sewing machine operators on leath
er coats steady job, good pay apply 
A & H Incorporated 5214 Polk St. 
W. New York, N.J. 201-863-7350

Comptometer Operator experienced 
good salary benefits pleasant office 
downtown Brooklyn area 875-2146

DISPLAY

Road Runners Inc. open 6 days a 
week featuring the new 350 Bridge
stone GTR by Rockford and other 
motorcycles 8 C Forest 516 671-8280

Keyview Esso Service Center open 
7 days a week complete auto repairs 
road service & towing tires batteries 
accessories. Keyport 201—264-9712

Viola Dry Cleaners laundry altera
tions repairs invisible reweaving 1 
day dry cleaning service free pick 
up and delivery — 609—893-9893

Reconditioned refrigerators, $49.95 
up, gas ranges & washing machines 
$49.95 up. Superb: 212 VI 8-9499 — 
118-16 Rockaway Blvd. S. Ozone Pk.

Brooklyn—lovely 6 bedroom home 
in mint condition on oversized lot on 
tree lined street Extras include quar
tered oak reception room, woodbum- 
ing fireplace, flagstone patio, land
scaping, 2 car garage. Walk to sub
way and parochial schools. All for 
$37,500 Ch. Buermann 212-287-2500

SERVICE

Service Shoe Repair and Luggage 
Shop orthopedic work our specialty. 
We sharpen scissors and knives 346 
Bloomfield Avenue 201 CA 6-2781

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
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DARBININKAS
nadjienos^sEžs

Lietuvių Katalikų Mokslo A- 
kademiįos New Yorko Židinys 
gegužės 16, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet pranciškonų Kultū
ros Židinio patalpose, 361 
Highland Blvd., Brooklyne, šau
kia savo nariu susirinkimą, ku
riame dr. A. Skėrys skaitys pa
skaitą — “Lietuvos miškai” ir 
ta pačia proga bus pristatyta jo 
nesenai atspausdinta knyga 
“Lietuvos miškai ir jų ūkis”. 
Be to, susirinkime bus svarsto
mi einamieji Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos New Yor
ko židinio reikalai. Į susirinki
mą kviečiami ir svečiai, kurie 
domisi Lietuvos miškais ir Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos veikla.

A. a. Kęstučio J. Kudžmos 
mirties antrosios metinės suei
na gegužės 15. Tą šeštadieni 
8:30 vai. ryto mišios bus auko
jamos Viešpaties Atsimainyme 
parapijoje Maspeth, N. Y. Ge
gužės 16, sekmadieni, mišios 
bus aukojamos šv. Aloyzo 
bažnyčioje Great Neck 1 vai. 
p.p. Po pamaldų (apie 2.30 p. 
p.) Holy Rood kapinėse, Old 
Country Rd., Westbury bus pa
šventintas Kęstučio antkapis. 
Draugai prašomi atsilankyti ar 
bent mintimis jungtis su arti
maisiais maldoje už Kęstučio 
vėlę.

Lietuvių Fondo konferencija 
bus šį šeštadienį, gegužės 15: 
International viešbuty prie Ken
nedy aerodromo. Konferencija 
taikoma labiausiai šio rytinio 
pakraščio Fondo nariam, kurie 
paprastai neturi progos nuva
žiuoti į metinius Fondo suvaža- 
vimus, kurie būna Chicagoje. 
Prašomi visi, kas tik gali, pasi
naudoti šia reta proga ir atvyk
ti į konferenciją. Čia bus pada
ryti svarbūs pranešimai, su
pažindinta, kaip veikia Fondas, 
kur investuoja savo kapitalus, 
kaip skirsto pelną ir t.t. Visi 
galės pareikšti savo nuomonę, 
ir paskui bus surašytos rezoliu
cijos, kurias perduos metiniam 
suvažiavimui Chicagoje. Kon
ferencijos pradžia 10 v. Iš Chi- 
cagos atvyksta visi reikalingi 
valdybos žmonės. Vakare tame 
pačiame viešbutyje bus Lietu
vių Fondo banketas.

KVIEČIAME
I 
LIETUVIŲ FONDO

KONFERENCIJĄ
GEGUŽĖS 15, šeštadienį, International viešbutyje prie 
Kennedy aerodromo šaukiama rytinio pakraščio Lietuvių 
Fondo narių konferencija.
• 10-11 vai. ryto registracija.
• 11 vai. konferencijos atidarymas ir prezidiumo bei re

zoliucijų komisijų sudarymas.
• 11:30 v. pranešimai: LF Tarybos pirminiko dr. K. Ba- 

luko,-valdybos pirm. dr. K. Ambrozaičio ir Investacijų 
komiteto pirm. H. Daro.

• 1 vai. dienos — pietų pertrauka
• 2 v. popiet — LF Pelno Paskirstymo komisijos pirmi

ninko dr. J. Valaičio pranešimas. Premijų įteikimas.
Įteikiama Liet. Rašytojų Draugijos premija poetui K. 
Bradūnui.
LF narių pareiškimai, svarstymai, klausimai, siūlymai.

• 4:45 — rezoliucijų priėmimas.
• 5 vai. — konferencijos uždarymas.
Į konferenciją visus kviečia Lietuvių Fondo rytinio pa
kraščio atstovai:

Dr. J. Kazickas
Dr. R. Šomkaitė
A. škudzinskas

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija-------GL 2-2923
Spaustuvė________ GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Lituanistinių mokyklų šuva- 
žiaviman, kuris bus šį savaitga
lį, gegužės 15, suvažiuoja šios 
mokyklos: Elizabetho, Philadel- 
phijos, Baltimorės, Washingto- 
no, Worcesterio, New Haveno. 
Kartu atvažiuoja mokyto
jai, tėvai. Su suaugusiais svečių 
bus apie 80-100. Pradžioje bus 
bendros pamokos, paskui — pa
sirodymai, bendra meninė pro
grama. šį lietuviškų mokyklų 
suvažiavimą suprojektavo ir 
vykdo Maironio lituanistinė mo
kykla.

New Yorko ateitininkų stu
dentų draugovė įstojo į Lietu
vių Fondą nariu, įnešdama 100 
dol. Lietuvių Fondo vajus da
bar kaip tik vykdomas New 
Yorke. '

Lietuvių Fondo pavasarinis va
jus dabar vykdomas New Yor
ke. Siuntinėjami laiškai ir ren
kamos aukos Lietuvių Fondui. 
Visam Lietuvių Fondo komite
tui New Yorke pirmininkauja 
dr. J. Kazickas, vajaus komite
to pirmininku yra Antanas Sa
balis.

Lietuvių Fondo konferenci
ja šaukiama šį šeštadienį, gegu
žės 15, International viešbutyje 
prie Kennedy aerodromo. Kon
ferencijoje bus šie pranešimai: 
tarybos pirmininko dr. G. Balu
ke, valdybos pirmininko dr. K. 
Ambrozaičio ir investacijų ko
miteto pirmininko H. Daro. 
Pranešimą padarys ir pelno pa
skirstymo komiteto pirminin - 
kas dr. J. Valaitis. Konferenci
jos metu bus įteikta ir Lietu
vių Rašytojų Draugijos premi
ja, kuri šiais metais yra paskir
ta poetui Kaziui Bradūnui.

Pavasario bankete, kuri ren
gia Lit. Fondo vajaus komi
tetas, šoka modernaus šokio 
menininkė Kristina Žebraus- 
kaitė-Gintautienė iš Chicagos ir 
dainuoja Vanda Galbuogytė, ly
rinis sopranas. Banketas vyksta 
šį šeštadienį, gegužės 15, Inter
national viešbutyje prie Kenne
dy aerodromo.

Algirdas Kačanauskas akom- 
ponuos solistei Vandai Galbuo- 
gytei, kuri dainuos Lietuvių 
Fondo pavasario baliuje gegu
žės 15 International viešbutyje 
prie Kennedy aerodromo.

Kun. Antanas Račkauskas šie 
Lietuvių Fondo vajaus proga 
savo įnašus Fonde padidinę 
100 dol.

30 mėty. . .
(atkelta iš 3 psl.)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kviečia visus lais
vojo pasaulio lietuvius šią 
reikšmingą sukaktį atžymėti 
taip, kad būtų padarytas reikš
mingas įnašas į Lietuvos vergi
jos dienų sutrumpinimą.

įkvėpkime ir mūsų jaunajai 
kartai sukilėlių partizanų hero
jinę dvasią ir tvirtą pasiryži
mą aktyviai įsijungti į Lietu
vos laisvinimo darbą. Šia pro
ga raskime būdų atkreipti pa
saulio viešąją nuomonę į faktą, 
kad lietuvių tauta, 'parodžiusi 
tiek heroizmo kovoje už savo 
krašto nepriklausomybę, tebė
ra sovietų pavergta, rusinama, 
naikinama, o Lietuva koloni
zuojama rusais ir laikoma izo
liuota nuo išorinio pasaulio.

Bražinskų, Kudirkos ir Simo- 
kaičių bandymai prasiveržti iš 
sovietinio kalėjimo atkreipė pa
saulio dėmesį į Lietuvos dabar
tinę padėtį ir pagyvino Lietu
vos laisvinimo pastangas išeivi
joje. Šios sukakties proga įver
tinkime Lietuvos pasiryžėlių žy
gius ir panaudokime juos Lietu
vos bylai pasauliui išryškinti.

Suderintomis jėgomis ir ryž
tingai veikime, kol sukilimo ir 
jo pastatytos laikinosios vyriau
sybės didysis tikslas užtikrinti 
Lietuvos nepriklausomybę, ta
da okupantų sužlugdytas, bus 
pasiektas.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio! Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
— 10 litų. Kaina su persiunti
mu 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
kreiptis į Darbininko administ
raciją, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
2-2923.

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė. Rašyti: Mrs. B, Ble- 
kis, P. O. Box 33, Terryville, 
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga
lima skambinti bet kuriuo lai
ku.

Ieškoma . moteris prižiūrėti 
mažametį 5 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti po 6 v.v. 
tel. 849-2709.

Lietuviškų pinigų (popieri
nių) norėtų įsigyti pinigų rin
kėjas. Kas norėtų tokių pinigų 
parduoti, prašomas skambinti 
po 5 vai. vak. tel. (212) 242- 
2142.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel- 782-3347.
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Š.m. gegužės 16, 
sekmadienį 4 v. popiet
Kolumbo Vyčių salėje, 
86-22 85th Street 
Woodhavene

įvyks

EMILIJOS CEKIENĖS 
knygos

KAD JI BŪTŲ GYVA 
pristatymas lietuvių visuomenei.

Programoje — akademija:
Kalbės rašytojas Paulius Jurkus 
Paskaitys iš knygos studentai 
Snieguti Liaukutė ir Algis šimukonis. 
Vaišės.

Maloniai kviečiame atsilankyti

ALT SĄJUNGOS
Richmond Hill Skyrius

New Yorko LIETUVIŲ FONDO Skyrius 
kviečia visus lietuvius atsilankyti didžiajame — tradiciniame

Van Wick expressway pusės)

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS UŽBAIGIMO 
BANKETE 

kuris įvyks 1971 m. 

gegužės 15, šeštadienį 
INTERNATIONAL HOTEL 

didžiojoje salėje 
(prie įvažiavimo j Kennedy aei 

Baliaus programoje:
KRISTINA ŽEBRAUSKAITĖ-GINTAUTIENĖ 
— modernaus šokio šokėja 
VANDA GALBUOGYTĖ — lyrinis sopranas 
šokiams groja: JOE THOMAS orkestras 
Kokteiliai — 8 v. vak. Vakarienė 8:30 v. vak.

Įėjimas (Iš anksto užsisakius vietas) — $20 asmeniui. Staliukai po 10 asmenų. 
Vakariniai rūbai (Coctail dress)

Bilietai ir staliukai užsakomi pas: inž. I. GASILTŪNĄ — 177-06 Wexford 
Terrace, Jamaica Estates, N.Y. 11432 (Telefonas: 212 523-2722

Lietuvių Fondo New Yorke 
baliui rengti komitetas

Mokyki y šventes 
programa

Rytinio pakraščio šeštadieni
nių mokyklų pavasario šventė į- 
vyks gegužės 15, šeštadienį, da
bartinėse Maironio mokyklos 
patalpose, Holy Child Jesus 
School, 111 St. ir 86 Ave. (įėji
mas iš 111 gatvės), Richmond 
Hill, New York.

Programoje numatyta:
11 vai. a) Bendros pamokos 

visiem mokiniam, b) dr. V. Vy
ganto paskaita — “Mokykla ar 
mes? — vyresniesiem sve
čiam. Diskusijas praves dr. E. 
Vaišnienė.

1 vai. — Pietūs vyresniem.
1:30 vai. — Pietūs vaikam
Po pietų — žaidimai ir pasi

linksminimas.
3-5 vai. — Meninė dalis ir 

šventės užbaigimas.
Visi šeštadieninių mokyklų 

mokiniai, jų tėvai ir mokyto
jai kviečiami šioje šventėje da
lyvauti.

E. čekienes knyga
(atkelta iš 4 psl.) 

tėvui tremtyje, Lietuvė mote
ris veikloje, Kad ji būtų gyva, 
Lietuviškojo gyvenimo nuotai
kos, Tautinė Sąjunga, Žvilgsnis 
i spaudą, Ji buvo lietuvaitė.

Kiekvienas skyrius pradžioje 
turi pieštą vinjetę, paskui 
dauguma turi eilėraštuką, to
liau — nuotrauką, kuri išreiš
kia skyriaus vedamąją mintį. 
Tada prasideda straipsniai. 
Kiekviename skyriuje yra po 
keletas, o kartais net ir kelio
lika straipsnių.

Paliečia keliose vietose ir 
New Yorko ryškiuosius veidus. 
Prisimena mirusius kun. L. Jan
kų, prof. dr. Kanauką, Ligiją 
Bieliukienę, toliau supažindina 
su Vince Jonuškaite, Jadvyga 
Matulaitiene, Lilija Šukyte. Pa
liečiamas Balfas, Lietuvių 
Bendruomenė, Moterų Federa
cijos, Lietuvių Tautinė Sąjun
ga, išryškinama visokiausios 
šventės — Motinos diena. Tė
vo diena, Kariuomenės šventė, 
Vasario 16 ir t.t. Tai visas iš
tisas rinkinys, kurį reikia skai
tyti pamažu, neskubant, kad la
biau įsigilintum ir pats labiau 
sustiprėtum.

Apie knygą plačiau išgirsim 
jos pristatyme. (R.)
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New Jersey Lietuvių Bendruomenės apygardos 
valdyba nuoširdžiai sveikina savo mielą bendra
darbį kun. JUOZĄ PRAGULBICKĄ jo 40 metų 
kunigystės proga ir linki jam dar daug metų būti 
sveikam ir toliau uoliai darbuotis mūsų tautos 
labui.

Maironio lituanistinėje mokykloje 
šį savaitgalį suvažiuoja visa eilė 
kitų lietuviškų mokyklų. Jos bend
rai turės pamokas ir bendrą me
ninę programą. Nuotraukoje žaidi
mų mokytoja Jūratė Balsytė pir
majame skyriuje.

Nuotr. R. Kisieliaus

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių su visais baldais. Pa
geidaujama viengungis lietuvis 
arba vedusi pora su 1-2 vaikais. 
Namas gražioje rezidencinėje 
vietovėje arti pliažo — Lord
ship, Stratford, Conn. Adresas: 
K. Krusinskas, 45 Margherita 
Lawn, Lordship, Stratford, Con
necticut. Tel. 378-4089.

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

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

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

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

SS lololoioiolĮololoĮol

Marija Balčiūnienė 
Kazys Jankūnas 
Simonas Kontrimas 
Antanas Pocius 
Julius Veblaitis 
Jonas Zubavičius

Gintaras, Montrealio lietuvių 
jaunimo ansamblis, gegužės 23 
gastroliuoja Bostone. Ansamb
lis atliks lietuvių liaudies dainų, 
muzikos ir tautinių šokių pynę, 
grojant lietuvių liaudies muzi
kinių instrumentų orkestrui. 
Tas orkestras gros ir šių metų 
Dainų šventėje Chicagoje. An
samblio vadovas yra Zigmas La 
pinas. Po programos bus šokiai, 
kuriem groja Worcesterio R 
and M Trio orkestras. Koncer
to pradžia 3 vai. popiet. Kon
certas bus Liet. Piliečių drau
gijos salėje So. Bostone.

Maldos diena už Lietuvą bus 
gegužės 23 d. 10 vai. Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje. Bus 
meldžiamasi už kenčiančius ir 
mirusius lietuvius, okupuotą 
Lietuvą, ištremtus j Sibirą.

Bostono arkivyskupas Hum
berto Medeiros išsiuntinėjo vi
som parapijom laiškus, prašy
damas aukų. Jis vyskupiją pa
veldėjo su didelėm skolom. Da
bar vyskupijos einamiesiem rei
kalam trūksta lėšų. Šv. Petre 
lietuvių parapijai yra paskirta 
kvota aštuoni tūkstančiai su 
viršumi. Tai palyginti nedidelė 
suma, jei visi parapiečiai uo
liai aukotų. Naujasis vyskupas 
yra lietuviam labai palankus 
Rinkėjai lankys namus ir šiam 
reikalui rinks aukas.

Pranas Liauba, eidamas 84 
metus, mirė balandžio 21. Jis 
buvo Lietuvoje geležinkelietis . 
Palaidotas N. Kalvarijos kapinė
se. Šermenų metu vietoje gė
lių velionies vardu Lietuviu 
Fondui aukojo: po 10 dol. —T. 
Janukėnas, J.E. Valiukoniai, O. 
A. Šležai, E. A. Aželiai, J. A. 
Liaubos, J. V. Vaičjurgiai; po 
5 dol.—K.A. Šimėnai, L. M 
Lendraičiai, P. Mučinskas, E. 
Manomaitis, A. Adomavičius, J. 
Petrulis, V. Senuta ir A. And- 
riušienė.
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MOTERŲ VIENYBE 
gegužės mėn. 15 d.

7 vai. vak.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE
616 Jamaica Avenue, Brooklyn, N.Y.

ruošia

PAVASARIO BALIŲ
Vakarienė, šokių kontestas, loterija — bus galima laimėti 
dail. J. Juodžio paveikslą, daug kitokių laimėjimų. De
šimčiai žmonių butelis degtinės.
Vietas rezervuoti iš anksto, nes reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilie
tai gaunami pas visas Moterų Vienybės nares arba: EI. Andrušis — 
VI 7-4477; U. Bacey — 847-3575 • Įėjimo auka 10 dol.
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Rašytojas Jurgis Jankus iš 
Rochesterio atvyksta į Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Klube 
susirinkimą, kuris bus gegužės 
22, šeštad., 7:30 v.v. Tarptau
tinio Instituto patalpose, 287 
Commonwealth Ave., Bostone. 
Tai bus Jurgio Jankaus litera
tūros vakaras. Jis skaitys savo 
kūrybos.
Motinos dienos minėjimą ge

gužės 2 surengė Bostono Lietu
vių Bendruomenės apylinkė ir 
Moterų Federacijos New Yorke 
klubas. Minėjimas buvo po 10 
valandų mišių Šv. Petro para
pijos salėje. Minėjimą pradėję 
LB ap kės pirm. Antanas Mat- 
joška, žodį motinai tarė parapi
jos klebonas kun. Antanas Bal- 
trušūnas. Labai šiltai motiną 
prisiminė Moterų Klubo pirmi
ninkė Elena Valiukonienė. Tau
tinių šokių grupės šokėjai, va
dovaujami O. Ivaškienės, pa
šoko. kelis tautinius šokius ir 
padeklamavo eilėraštį apie mo
tiną. Eligijus Sužiedėlis kalbė
jo apie Motinos dienos atsiradi
mą, apie motinų pasiaukojimą 
ir nepavargimą, apie motiną 
auklėtoją. Po paskaitos parapi
jos choras, vadovaujamas Jero
nimo Kačinsko, padainavo ke
lias dainas. Po to buvo vaišės. 
Įeinant į minėjimą, rengėjai vi
som motinom prisegė gėlę. 
Prie garbės prezidiumo stale 
pakvietė seniausią motiną Šid
lauskienę ir gausios šeimos mo
tiną Račkauskienę. Minėjimas 
praėjo gražiai, trūko tik vieno 
tai viduriniosios kartos tėvelių 
ir mamyčių.

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
šeimininkė — virėja ir dvi mer
gaitės tvarkyt kambarius ir pa- 
davinėt į stalus. Kreiptis: Ma
rija Jansonas, 15 Rosedale St.. 
Dorchester, Mass. 02124. Tel. 
288-5999:

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




