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New Yorko policija paskendusi kyšininkavimo baloje
Lengviau būti kyšininku, negu sąžiningu policininku — sako surinkti faktai

LIETUVIŠKOS DAINOS TRIUMFAS 
IV Dainy šventė Chicago]’

Viešai bei oficialiai New Yor
ko policija pakaltinta ne tik ma
siniu kyšių ėmimu, bet ir jų 
rinkimo organizavimu, ką ga
lima padaryti tik masiškai lau
žant miesto, valstijos bei fede
racinius Įstatymus, kurių vyk
dymą prižiūrėti yra pirmoji ir 
svarbiausioji policijos pareiga.

Duomenimis paremtą vaizdą 
tuo reikalu dabar paskelbė spe
ciali investigacijos komisija, ku
ri buvo sudaryta 1970 pradžio
je po to, kai NYT reporterių 
būrys tą reikalą suaktualino pa
skelbdamas savo surinktas ži
nias. Nusigandęs, meras Lind
say tuojau sudarė mažą mies
to tarnautojų komisiją “faktam 
patikrinti”. Jos narių tarpe bu
vo pats policijos komisionierius 
Howard Leary, apie kuri dabar
tinė investigacijos komisija sa
ko, jog “jis daug turi ką pa
sakyti apie tai, kodėl tuo rei
kalu (policijos korupcijos tram
dymu) nieko per ketverius me
tus nedarė’’.

— Gandai apie prancūzų 
franko vertės padidinimą sukė
lė karštligišką dolerių keitimą 
i frankus. Prancūzijos centri
nio banko dolerių atsargos 
per vieną dieną padidėjo 60 
mil. dol. Gandai apie franko 
vertės padidinimą neigiami.

Š. Vietnamo komunistai nenori uždaro 
posėdžio savo pasiūlymam aiškinti

Paryžius. — Amerikiečių - 
komunistų derybininkų susirin
kimas pereitą ketvirtadieni de
rybų dėl Vietnamo karo baigi
mo nuo mirties taško nenustū- 
mė. Komunistai pareiškė, kad. 
jie apie nieką nepradės kalbėti 
tol, kol Amerika nepasakys iš 
Vietnamo pasitraukimo datos. 
Jie nori, kad toji data dar tilp
tų šiuose metuose. Kai data bus 
pranešta, tada jie sutiksią tar
tis dėl amerikiečių pasitrauki
mo ir belaisvių paleidimo tvar
kos.

JAV atstovas atsakė, kad ka 
tik gautas Vietkongo delegaci
jos raštas dėl taikos sąlygų 
esąs pilnas neaiškumų, nors 
ten esama ir Įdomių naujų da
lykų, todėl JAV delegacija pra-

Vietkongo atstovė Nguyen 
Thi Binh, įteikusi Paryžiaus tai
kos derybose naujus pasiūly
mus dėl saugaus Amerikos pa
sitraukimo iš Vietnamo. Bet 
tuose pasiūlymuose yra numa
tytos ir labai tikros priemo
nės komunistams pasigrobti vi
sa P. Vietnamą. A. t

Lindsay bandė ...
Merui rūpėjo savo draugų 

rankomis “faktus patikrinti” to
dėl, kad reporterių aprašymuo
se nuolat rodėsi dvi jo draugų 
pavardės: Arnold Fraiman, 
miesto investigacijų skyriaus 
viršininkas (dabar jau Įsodintas 
j valstijos vyr. Teismą) ir Jay 
Kriegel, vienas iš artimiausių 
Lindsay patarėjų. Jie buvo mi
nimi kaip tokie, kurie visada 
pajėgdavo nieko nežinoti apie 
skundus, kurie patekdavo Į jų 
rankas prieš policijos korupci
ją. Bet merui su tąja komisija 
nepasisekė iš bėdos išsikrapšty
ti, nes spaudoj pasirodė protes
tai, kad įtariami kaltininkai ne
gali būti savo pačių teisėjais.

Taip atsirado kita 5 asmenų 
piliečių komisija, adv. Knapp 
pirmininkaujama, kuriai buvo 
suteikta teisė privesti liudinin
kus atvykti liudyti ir duotas ap
mokamas .personalas tardy - 
mams pravesti bei kitiems ži
nių rinkimo darbams pravesti. 
Po 11 mėnesių darbo komisi
ja dabar paskelbė trumpą sa
vo atradimų santrauką, gi pil
nas raportas su visomis išva
domis ateis kiek' vėliau. Lauk
tina, kad jis daug kam gali būti 
labai nemalonus.
Išvados

Pirmoji išvada yra ši: labai 
didelė grupė New Yorko polici- 

šė pereiti prie uždarų posėdžių, 
kad visus neaiškumus būtų ga
lima atviriau išsiaiškinti. Viet
kongo ir Hanojaus delegacija 
pasiūlymą atmetė.

Matyt, kad visi kažin ko lau
kia. Visi, matyt, nori laimėti 
laiko, tik nesakomas tikslas. 
Prez. Nixono patarėjas Kissin- 
geris pereitą sekmadienį turė
jo atsirasti Paryžiuje, bet užsi
buvo Pakistane dėl neva vidu
rių sunegalavimo. Bet atvyko 
sekančią dieną, tarėsi su Ame
rikos delegacija, su komunis
tais nesusitiko.

Tame tarpe atsirado vienas 
įdomus pareiškimas: Paryžiuje 
po ilgos pertraukos atsiradęs S. 
Vietnamo kompartijos politbiu- 
ro svarbus narys lyg nieko svar
baus nemanydamas atsitiktinai 
pasakė, kad amerikiečių pasi
traukimas ir politinių reikalų 
tvarkymas P. Vietname nebū
tinai rištini vienas su kitu taiką 
organizuojant. Išeina, kad A- 
merika gali iš Vietnamo pasi
traukti ir savo belaisvius pasi
imti. gi visais kitais reikalais 
gali gau galvos nelaužyti —ši
tuos reikalus sutvarkys Viet- 
kongas ir Hanojus. Didesnio 
palengvinimo Washingtonui 
niekas negalėjo pasiūlyti, net ir 
apsauga pažadėta pasitraukimą 
vykdant. Išeitų, kad Hanojus ir 
Vietkongas. kuris yra tas pats 
vaikas su dviem vardais, nea
bejoja savo kariniu laimėjimu 
amerikiečiams pasitraukus. Da
bar suprantamas naujuose tai
kos pasiūlymuose esąs reikala
vimas, kad išeidami iš Vietna
mo amerikiečiai turi išsivežti 
ir visus ginklus bei sunaikinti 
visas karines bazes. Supranta
ma, kad šitaip paprastai reika
lai nebus sutvarkyti. Bet pripa
žinta,- kad prez. Nixonas gavo 
komplikuotą uždavinį. Tik vė
liau pasimatys, kaip jis šitą 
klastingą pasiūlymą sutvarkys. 

jos narių užsiima korupcija ir 
jos organizavimu, tik maža gru
pelė tokiems darbams neprita
ria ir norėtų, kad jie kuo grei
čiausiai išnyktų.

Antra, dėl korupcijos įsiveisi- 
mo meras Lindsay, kaip vy
riausias miesto pareigūnas, ne
gali būti nuo atsakomybės at
leistas, nes tokio svarbaus da
lyko negalėjo palikti netvarkęs.

Trečia, komisija nerado pa
grindo pateisinti dabartinio po
licijos komisionieriaus Murphy 
teorijos, kad korupcija išnyks 
susekus ir pašalinus. kelis “su
puvusius obuolius”. Deja, ko
misija tvirtina, kad tai bus ga
lima padaryti tik tada, kada po
licijos departamente nebebus 
persekiojama toji mažuma, ku
ri korupciją smerkia ir pati

Reklamuoja blefą
— Kai Maskva įteikė savo 

pasiūlymą JAV, Anglijai. Pran
cūzijai ir Kinijai, ragindama 
sutikti dalyvauti penkių atomi
nių ginklų turinčių valstybių pa 
sitarime dėl atominio nusigink
lavimo. tai to dar neužteko. 
Tas dalykas ilgais straipsniais 
buvo išgarsintas, savoje spau
doje, gi Sovietų ambasadoriai 
visame’pasauly pranešė apie tą 
savo vyriausybės' iniciatyvą ir 
kitoms valstybėms, prašant jas 
tą idėją remti ir už tokios kon
ferencijos sušaukimą pasisaky
ti. Kitaip sakant, organizavo ir 
pašaline pagalbą spaudimui iš
vystyti.

Nė viena iš keturių pakvieti
mą gavusių vyriausybių atsaky
mo Maskvai dar nepasiuntė, 
nors Maskva ir ragino nedel
siant pradėti pasitarimus dėl 
organizacinių dalykų: kada, kur 
konferenciją surinkti, kas su
darys komitetą konferencijai 
paruošti. Jau žinoma, kad Wa- 
shingtonas neskubės, nes pir
ma nori sužinoti, kaip pasibaigs 
pasitarimai dėl Berlyno ir kaip 
vyks pasitarimai su Maskva dėl 
atominių strateginių ginklų ap
ribojimo. Tuo reikalu pasitari
mai vėl perkelti į Helsinkį ir 
po mėnesi trukusios pertraukos 
vėl atnaujinti liepos 8.

Niekas to Maskvos pasiūlymo 
nelaiko rimtu dalyku — tai 
esąs tik politinis mostas beren
kant patrauklią' propagandinę 
medžiagą šio rudens JT gen. 
asamblėjos posėdžiams “pa
įvairinti”. Taip jau seniai Mas
kva daro, taip darys ir šiemet. 

Po spektaklio “The Sound of Music” Jones Beach vandens teatre. Iš k.: Christopher Hewett. Broadway, Lon
dono, TV ir filmų aktorius ir režisierius impresario vaidmeny, Janina Mathews — Brigita, Constance Towers 
— Marija, Barbara Ann Beattie — Gretl, Nancy Eaton —ponia Schraeder. Nuotr. V. Maželio

ja neužsiima. Dabar dar yra 
priešingai: daug lengviau būti 
kyšių organizatorium ir jų ėmė
ju, negu kyšiais nesidominčiu 
sąžiningu policininku. Bet pats 
Murphy pagirtas už pastangas, 
kad pradėjo švarinti korupcija 
užkrėsta orą.

Korupcijos atžvilgiu polici
jos personalas skirstytinas taip: 
didžiausią grupę sudaro akty
vūs kyšių ėmimo organizatoriai 
ir įstatymų laužytojai; antrąją 
grupę, irgi didoką, sudaro pasy
vesni — patys daug nesisten
gia. bet kyšį visada paima; tre
čioji, labai maža, bando prie
šintis, bet tai tik lašas jūroje.
"Globojami" bizniai

Labiausiai paplitęs organi
zuotas, reguliarus kyšių ėmi- 
mas-dayimas. daug kur iš anks
to sutartomis sumomis’. Polici
ninkai kyšininkai daugiausiai 
pelnosi globodami šias verslo 
šakas: narkotikų prekybą, viso
kius neteisėtus lošimus (gamb
ling). prostitucijos urvus, svai
giųjų gėrimų vietas, kuries ver
čiasi kuo nors daugiau, negu 
svaigalų pilstymu, įstatymus 
laužančius viešbučius, įstaty
mus laužančią statybos pramo
ne, įvairius atsitikimus su au
tomobilių savininkais: už de - 
sėtką doi. ar daugiau sutinka 
teisme neteisingai liudyti ir t.

Moroke nepavyko pašalinti karaliaus 
Sukilėlius rėmusi Libijos vyriausybė
Rabatas. — Pereita šeštadie

nį Moroko karalius Hasanas II 
šventė gimtadieni su būriu sve
čių. kurių tarpe buvo veik visi 
svetimu valstybių ambasado
riai. Susitikimas vyko vasaros 
rezidencijoje už miesto. Bet tai 
dienai grupė kairiųjų politikie
rių, pasiteikę pagalbos iš jau
nųjų karininkų tarpo, surengė 
karaliui staigmeną — apsupo 
rezidenciją ir pradėjo žaisti kul
kosvaidžiais. Prieš tai buvo pa
sirūpinta užimti radijo stotis, 
per kurias greit buvo pranešta, 
kad prasidėjo revoliucija “liau
dies” naudai ir kad karalius 
jau žuvęs.

Bet pasirodė, kad prie nedi
delio sukilėlių būrio kariuome
nė neprisidėjo, kad tikrųjų są
mokslininkų buvo labai nedaug, 
gi iš karo mokyklos išvesti ka
riūnai, kurie atliko visą šaudy
mą. buvo suklaidinti — išve
dant jiems buvo sakoma, kad

t. Kas ieško kyšio, tas visada 
ras, kaip ji paimti. Tuo amatu
užsiimdami New Yorko polici
ninkai gali susirinkti per metus 
kelias algas.

Tik pilną komisijos raportą 
paskelbus bus galima suprasti, 
ką gero tas darbas galės at
nešti New Yorko administraci
jos aparato apšvarinimui pra
vesti. Juk ir dabartinis meras 
neabejotinai žino, kad niekui 
po saule negalima rasti tiek ko
rupcijos ir netvarkos, kiek jos 
matoma New Yorko miesto-ad
ministravime. .

Prašneko pabėgėlis
Londonas. — Čia jau pra

šneko iš Paryžiaus aviacijos pa
rodos iš Sovietų delegacijos pa
sišalinęs rusas Anatolijus Fe- 
dosejevas, dabar. jau įsitaisęs 
Londone. Jam 61 metai, elekt
ronikos inžinierius, pastaruoju 
metu dirbęs su radaro siste - 
moms reikalingomis lempomis. 
Dukart apdovanotas Lenino or
dinu ir kitokiais žaisliukais už 
naujų prietaisų konstrukcijas 
elektronikos pramonei. Bėgęs 
todėl, kad pasidariusi nebepa
keliama sovietinė sistema, kad 
vėliau ar anksčiau kalėjimo ar 
koncentracijos stovyklos nebū
tų išvengęs. Pasikalbėjima su 
juo atspausdino The Sunday Te
legraph. .

jie reikalingi į bėdą įkliuvu
siam karaliui gelbėti Neilgtru- 
kus pats karalius galėjo susi
siekti telefonu su Paryžiumi ir 
papasakoti visą reikalą. Kadan
gi Į karaliaus rezidenciją buvo 
šaudoma be jokios atodairos, 
yra aukų svečių tarpe. Jau ži
noma. kad žuvo Belgijos amba
sadorius ir trys Moroko gene
rolai. besirūpindami karaliaus 
ir svečių apsauga.

Dabar jau žinoma, kad tik
rieji sukilimo organizatoriai bu
vo jaunieji Libijos karininkai, 
kurie prieš porą metų nuver
tė be skausmo savo seną kara
lių ir pasigrobė valdžią. Moro
ko karalius Hasanas II arabų 
vyresniųjų sinedrijone Izrae - 
lio sunaikinimą planuojant vi
sada prisijungdavo prie nuosai
kiųjų, todėl suprantama, kodėl 
karštagalviai arabų revoliucio
nieriai susibaudę jį pašalinti.

“Kad atrakinčiau dainų skry
nelę ...”

Tokio pat šaunumo ir savim 
pasitikėjimo, kaip tas mūsų 
liaudies dainų berniokas, keti
nąs jomis išgrįsti kelią nuo Til
žės iki Karaliaučiaus, rodė ir 
mūsų mielieji dainininkai, lie
pos 4 užėmę didžiules Amfi
teatro patalpas. Ir turėjo pa
grindą: jie su savim atsivežė 
dainų ir žadėjo jas išdainuot 
net visu tūkstančiu balsų. Bu
vo judru, triukšminga ir mar
ga, kai choristai, jų draugai ir 
svečiai rinkosi į šventę.

Visa savaitė prieš tai Chica- 
goje buvo nepaprastai karšta, 
termometras nesivaržydamas 
rodė 101 laipsnį. Vakarais in
dustrinių priemiesčių dūmai, 
besileidžiančios saulės paraus
vinti, sunkiu debesiu gulė vir
šum Chicagos. Buvo nejauku 
pagalvojus, kaip pasijus tokiam 
karštyje ir tvankume į šventę 
atvykstamieji chorai. Bet į sa
vaitės galą truputį atvėso, ir 
sekmadienio rytą, atsukus radi
ją, pasidarė ramiau, išgirdus, 
kad temperatūra nekils virš 90.

* Kaip ir visuomet, taip ir ši 
šventė vyko International Am
phitheatre patalpose, nes yra 
didžiausia Chicagos salė. Oficia
liais daviniais ten yra 12.000 
vietų. Ji pastatyta įvairiom pa
rodom. suvažiavimams, dides
niems susirinkimams. Tarp 
kitko, čia buvo ir triukšmingo
ji 1968 demokratu konvencija. 
Salė nėra skirta specialiai kon
certams ir patenkinamą akusti
ka galima pasiekti tik tinka - 
mai sustačius mikrofonus. O 
tai ne visuomet pasiseka, ir gir
dėjimas nėra visur vienodas. 
O kartais jie ir trukdo. Pats 
pastatas sunkus, slegiąs savo di 
durnu pilkas, neįdomiam, nu- 
dvasintam rajone, šalia gar
sių Chicagos skerdyklų. Ir pa
statas. iš lauko ir vidaus, ir .vi
sa aplinka labai nepatrauklūs 
akiai, ir darėsi gaila, kad dai
nai skambėti negalime parinkti 
tinkamesnės aplinkos. Dėl to. 
suėję į salę, žiūrovai su dides
niu dėmesiu stebėjo puikų dai
lininko A. Valeškos kūrini — 
estrados dekoraciją. Jos gilu
moj kabojo didžiulė ornamenti
nė uždanga — 1,750 kvadrati
nių pėdų dydžio. — lietuviš - 
kais liaudies motyvais atkurta. 
Tos grakščios rūtų šakelės, tul
pių žiedai ir tarp jų daugybė 
čiulbančių paukščių labai ti
ko šiai progai. Uždanga, tokia 
skaidri ir lengvutė, šventiškai 
nuteikė žiūrovus ir atsvėrė sie
nų pilkumą. Jos lengvumui kon
trastą sudarė 30 pėdų aukščio 
Vilniaus verbos, tvirtai įremtos 
iš abiejų estrados šonų. Lietu
vių liaudies menas gali būti mo
derniškas!

•
3 vai. teatro patalpose jau 

buvo prisirinkusi geroka minia 
žmonių, nors visu vietų ir ne
užėmė. 20 min. pavėlavus, 
šventė buvo atidaryta. įnešus 
vėliavas ir perdavus dirigento 
lazdelę, komiteto pirmininkas 
dr. G. Batukas trumpu žodžiu 
pasveikino susirinkusius. Jis 
pasidžiaugė, kad ir vėl galime 
klausytis lietuviškos dainos, su
pažindino publiką su šventės 
svečiais ir pakvietė chorus Į 
sceną pradėti koncertą. Pro 
klausytojų akis pražygiavo cho
rų eisena, moterys su gražiais 
tautiniais drabužiais.

I koncerto dalį be JAV ir Lie
tuvos himnų ir J. Naujalio Mal
dos už tėvynę sudarė 10 sun
kesnių ir lengvesnių kūrinių, į- 
vairaus žanro ir įvairaus sti
liaus. I programą buvo įtraukta 
ir senesnių ir jaunesnių, dabar 
tebekuriančių kompozitorių kū
rinių. Tai vis žinomi mums var
dai: V. Kudirka, J. Naujalis, J. 
Tallat-Kelpša, J. Benderius, J. 
Žilevičius, Br. Jonušas, Al. A- 
leksis, M. K. Čiurlionis, St. 
Šimkus. St. Gailevičius, K. V. 
Banaitis, J. Stankūnas.

Pradžioje sudainavęs be di
desnio dinaminio įvairumo, 
choras atsigavo patyrusioje di
rigento Petro Armono vadovy
bėje. Ypač gražiai praskambė
jo St. Gailevičiaus “Oi, toli, to
li,” ir K. V. Banaičio “Nei vė
jas pučia”. Kiti dirigentai šioje 
koncerto dalyje buvo V. Ma- 
maitis, A. Kačanauskas. Br. Jo
nušas ir V. Verikaitis.

II- rcs dalies programą su
darė lituanistinių mokyklų cho
ras, kurio pirmose eilėse buvo 
matyti visai mažų mergaičių. 
Jo repertuarą sudarė 8 dainos: 
Br. Budriūno, F. Strolios, St. 
Sližio, J. Bertulio, J. Kazėno ir 
J. Zdaniaus. Dirigavo St. Sližys 
ir F. Strolia. Chorą lydėjo akor
deonu orkestras. t

Vaiku choro dalyvavimas to
kioje šventėje remiamas tiek 
muzikiniais, tiek labai stip
riais tautiniais motyvais. Dėl 
to, atrodo, reikėtų grįžti prie 
kanklių orkestro, kuri turėjo
me 1966 m. dainų šventėje. Jis 
turėjo savotišką labai įdomų 
skambesio atspalvį, geriau de
rinosi prie vaikų valsų negu a- 
kordeonas.

Ypač pakiliai ir su entuziaz
mu sudainuota “Į mokyklė
lę,” “Su mokslu į rytojų.” ku
rias dirigavo F. Strolia. Jo ran
kų mostui choristai vaikai atsi
liepė paklusniai ir su neslepia
mu džiaugsmu. Jei klausytojų 
plojimai ir auditorijoje nugirs
tos susižavėjimo pastabos yra 
tikslus choro pajėgumo vertini
mas, tai po kantatos vaiku cho
ras buvo įdomiausia koncerto 
dalis.

III- ioje dalyje ir viso koncer
to dėmesio centre buvo B. Bu
driūno kantata "Lietuvos švie-

( nukelta i 4 psl.)

Jersey City 
kyšininkų gau ja 
nuteista

— Jersey City meras Tho
mas Whelan kartu su septy
niais miesto ir Hudson county 
pareigūnais rasti kalti ėmę ky
šius. jų ėmimą patys organiza
vę ir kyšių sumas nustatinėję-. 
Kyšius duoti buvo verčiami visi 
verslininkai (asmenys ar bend
rovės). kurie norėjo gauti stam
besnius miesto ir county dar
bus. Apytikriai apskaičiuota, 
kad tie sukčiai, gyventojų pa
sitikėjimą savo pasipelnymui 
akiplėšiškai panaudoję per aš
tuonerius metus susirinko ky
šiais apie 3.3 mil. dol. Kiek
vienam išeina vidutiniškai po 
182,000 dol.

Be mero T. Whelan, dar kal
tais rasti Jersey City miesto ta
rybos reikalų vedėjas, pi ekiu 
supirkinėtojas ir pats miesto 
tarybos pirmininkas. Hudson 
County ketveriukę sudaro coun
ty iždininkas, policijos vadas, 
demokratų partijos pirminin
kas ir New Jersey atstovas 
Port of New York Authority. 
Vienas iš didžiųjų kyšininkų, il
gai terorizavęs Hudson County 
kaip demokratų partijos pirmi
ninkas, tuo tarpu dėl ligos išsi
suko nuo jury sprendimo. Visi 
nuteistieji priklauso demokra
tų partijai.

Bausmės dar nepaskirtos, 
bet pagal įstatymus jos turi 
būti didelės: ilgametis kalėji
mas ir didelės piniginės pabau
dos.

— Kai kurių Lenkijos ra
šytojų raštai, uždrausti spaus
dinti nuo 1968, pradeda pasi
rodyti spaudoje ir knygų rin
koje. Tai būtų ženklas, kad
naujoji vadovybė draudimus at
šaukė.

— Sesuo Taddea Kelly, vie
nos amerikiečių seserų kongre
gacijos narė, paskirta Vatika
no Vienuolijų kongregacijas 
vieno skyriaus vedėja. Jos ži
nioje bus rūpestis moterų vie
nuolijų reikalais. Modernėjam 
gera kryptim!
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
rial, |v. 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.

Šeštame rašiny autorius pa
sakojo/ kaip jis įteikė protestą 
Vokietijos vyriausybei dėl so 
vietinės okupacijos; kaip rengė
si tam pačiam aktui kiti pa
siuntiniai. Toliau autorius duo
da ministerio B. Balučio specia
lu pareiškimą ir Sovietų reak
cijas i diplomatinius protestus.

—•—
Min. Balučio pareiškimas:

1940 m. liepos 25 d.
— Kadangi Sovietų Sąjunga, 

priešingai eilei Nepuolimo su
tarčių, imant ir -agresijos defi
nicijos sutartį, pažeidė Lietu
vos Nepriklausomybę, faktiškai 
ją okupuodama savo karinėmis 
jėgomis ir kadangi vadinamieji 
rinkimai seiman padaryti po 
tos okupacijos jėgos spaudimu 
ir svetimos valstybės dirigavb 
rnu, neduodant jokios galimy
bės pasireikšti Lietuvos gyven
tojų laisvai valiai, ir kadangi 
taip išrinktas seimas, negalėda
mas reikšti lietuvių tikrosios 
valios, galėjo reikšti tik sveti
mos valstybės smurtu primestą 
valią, kas pasireiškė ir jo nu
tarime pražudyti Lietuvos ne
priklausomybę. perduodant Lie
tuvą svetimos valstybės jungan 
iš kurio ji buvo išsilaisvinu
si tik savo sūnų krauju po ilgų 
kovų, todėl tokiomis aplinkybė
mis aš negaliu laikyti nei to-

Diplomatiniai protestai prieš sovietinę agresiją (7)
— nuo liepos 26, V. Gyliui — 
nuo rugpiūčio 2, St. Lozoraičiui
— nuo rugpiūčio 2, St. Girdvai
niui — nuo rugpiūčio 2, K. 
Graužiniu! — nuo rugpiūčio 2 
ir J. Šauliui — nuo rugpiūčio 
2.

Kolegos Petro Klimo pavar
dė į tą sąrašą, matyt, nepateko 
tik todėl, kad jis protesto įtei
kimą Prancūzų vyriausybei bu-, 
vo nudelsęs iki susilaukė savo

KAZYS ŠKIRPA

vaikų iš Lietuvos, kurie ten bu
vo nusiųsti vasaros atostogų.

Kalbamas dekretas vertas dė
mesio ta prasme, kad juo bu
vo viešiausiu būdu oficialiai už
fiksuota Lietuvos istorijai, jog 
jos diplomatiniai atstovai užsie
nyje anuo Lietuvai tragišku me
tu nesusvyravo ir deramai atli
ko savo pareigas.

Išvados:
Diplomatinių protestų pareiš

kimais buvo išryškinta tolimes
nė Lietuvos padėtis tarptauti
nės teisės požiūriu, t.y., kad ki
tų valstybių vyriausybės prie
vartinio Lietuvos inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą nepripa
žino, laikė ir tebelaiko tai tik į- 
vykdytos agresijos užmaskavi
mu, o rusų raudonosios armi
jos jėgų įsiveržimą į mūsų kraš-

Dr. Algis Norvilas kalba SAS kursuose Dainavoj gegužės 28-30 Plačiau žiūr. 6 psl.

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS

Nuotr. A. Norvilos

— gryna jo okupacija iš So
vietų pusės.

Šis konstatavimas padrąsino 
Lietuvos diplomatinius atstovus 
remtis savo tolimesnėje veik
loje principu, jog Lietuvos vals
tybė, nežiūrint svetimos okupa
cijos teisiškai nenustojo egzis
tavusi ir faktiškai galės vėl at
sikurti, kai tik vienokiu ar ki
tokiu būdu pavyks jai svetima 
okupacija nusikratyti.

O kai dėl pačios lietuvių tau
tos, staigiai atsidūrusios sovie
tų okupacijoje, minėti jos pil
nateisių atstovų diplomatiniai 
protestai Lietuvos vardu buvo 
jos suprasti, kaip paakinimas 
nenustoti išsilaisvinimo vilties 
ir tam iš anksto pasiruošti.

Todėl tie protestai laikytini 
integraline mūsų tautos Birže
lio 23 dienos sukilimo paruoši
mo dalimi, sukilimo, kurio 30 
metų sukaktį dabar minime, 
nenusodami vilties, jog valsty
binis suverenumas bus Lietuvai 
atgautas.

NETRUKUS ŠIOJ VIETOJ 
bus spausdinamas kun. prof. 
Stasio Ylos ilgesnis rašinys su 
iliustracijomis apie legendari- 
nio garso kunigą — žymųjį Ko
lumbijos lietuvi — kun. S. Ma
tutį, salezietį.

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 Ava 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia earbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernia* 
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. 66° 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211. EV 7-4335.

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

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N,Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.: šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; IT 7-4417
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern 1883 Madison St.. 
Ridgewood, N.Y. 11227. EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms P° 
to. duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

kių rinkimų teisėtais, nei tokio 
seimo kompetetingu spręsti Lie
tuvos likimą. Kaip nepriklauso
mos ir laisvos Lietuvos teisėtas 
Atstovas, paskirtas ginti jos rei 
kalus ir nepriklausomybę už
sienyje, aš neatlikčiau savo 
švenčiausios pareigos, jeigu ne
protestuočiau prieš svetimos 
valstybės tuo būdu Lietuvai pa
darytą smurtą ir prieš seimo 
nutarimą, kuriuo žudoma sun
kiai iškovota Lietuvos- laisvė ir 
nepriklausomybė. Negalėdamas 
to viso laikyti nei teisėtu nei 
teisingu, aš laikau visus tokius 
seimo ar vyriausybės nutari
mus ir žygius neprivalomus nei 
man, nei jokiam padoriam lie
tuviui. Ta prasme eidamas už
dėtas man. nepriklausomos Lie
tuvos Atstovui, pareigas, aš Į- 
teikiau Britų Vyriausybei pro
testą prieš Sovietų Sąjungos 
padarytą Lietuvos atžvilgiu 
smurą. Tegyvuoja laisva, ne
priklausoma Lietuva!...

(pas.) Balutis 135 —
Atėmė pilietybę

Nepajėgdami Lietuvos diplo
matinių protestų teisinio ir mo
ralinio efekto tarptautiniame 
forume jokiu būdu atsverti, Lie
tuvos nepriklausomybės duob
kasiai Kaune, iš baimės prieš 
sovietiškuosius Lietuvos oku
pantus, 1940 rugpiūčio 15 pa
skelbė dekretą (VŽ Eil. 5915), 
kuriuo atėmė Lietuvos piliety
bę. uždraudė grįžti Lietuvon ir 
konfiskavo turtus K. Škirpai— 
nuo 1940 liepos 23, B. Balučiui 
— nuo liepos 26, P. Žadeikiai

PAKEISTOS MOTERYSTES BYLŲ TAISYKLES
Vatikanas paskelbė popie

žiaus Pauliaus raštą “Motu pro- 
prio”, kuriuo pakeičiama mote
rystės bylų sprendimo tvarka.

Pasilieka tas pats principas, 
kad moterystė yra nesuardoma. 
Bylose sprendžiama tik, ar mo
terystė buvo Įvykusi ar ne. Pa
silieka tie patys motyvai, dėl 
kurių moterystė laikoma neįvy
kusi. Suprastinta ir pagreitinta 
tik pati bylos sprendimo proce
dūra. Būtent:

— Byla gali būti sprendžia
ma nebūtinai toje vyskupijoje, 
kur ji buvo duota ar kur gyve
na bylą keliantieji asmens. Ji 
gali būti sprendžiama bet kur, 
kur yra patogiau liudininkus 
apklausti.

— Seniau teisme buvo trys 
sprendėjai kunigai specialistai. 
Dabar paliekamas trijų skai
čius, bet jų tarpe gali būti ir 
vienas pasaulietis teismo spe
cialistas. Kur nėra pakankamai 
specialistų, gali būti sprendžia 
ma ir vieno kunigo teisėjo.

— Jeigu dokumentai pakan
kamai aiškiai rodo, kad santuo
ka pagal Bažnyčios tvarką bu
vo niekinė, tai vyskupas gali 
pripažinti santuoką neįvykus 
net ir be teismo.

— Antrasis teismas, kitoj 
vyskupijoj, negali trukti metų 
metus, kaip buvo praktikuoja

ma lig šiol, bet turi pasisakyti 
mėnesių eigoje. Ir po sprendi
mo praėjus 10 dienų asmens, 
kurių moterystė pripažinta bu^ 
vuš niekinė, gali vesti ar tekė
ti. . *

Nauja tvarka, kuri 'naikina 
biurokratiją, ypačiai Įsigalėju
sią Amerikoje, pradės veikti 
nuo š.m. spalio 1 dienos.

•
Vyr. teismas dėl paramos pri
vatinėm mokyklom

Vyr. teismas išaiškino, kad 
valdinė parama parapijų taiko
mom mokyklom yra nesuderi
nama su konstitucija. Tuo nu
tarimu panaikinami Rhode Is
land ir Pennsylvanijos Įstaty
mai, kurie leido duoti paramos 
apmokėti iš dalies privatinių 
mokyklų mokytojam, dėstan
tieji nereliginius dalykus.

To paties teismo dauguma 
(penki) pareiškė nuomones, kad 
su konstitucija sude
rinama kitokia parama 
bažnyčios taikomom mokyk- 
kom, vartojamom išimtinai
“sekuliariniam” dalykam vidu
rinėse mokyklose (ne pradinė
se!).

Taip pat suderinama su kon
stitucija autobusų, vadovėlių, 
priešpiečių davimas mokiniam, 
kurie mokosi privatinėje mo
kykloje. Suderinama taip pat

Gražusis George ežeras. Čia yra Slyvynu vasarvietė. In formacijos reikalais rašyti: Blue Water Manor. Dia
mond Point, N.Y., 12824, tcl. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

valdinių mokyklų mokytojų 
siuntimas Į privatines “seku
liarinių” dalykų dėstyti, kaip 
tai daroma Vermont ir Kentu
cky.

Teismas tylėjo apie stipendi
jas studentam, , kurie mokosi 
privatinėse kolegijose.

•
Kai kada ir vyskupai nuvysku- 
pėja

Tokių Amerikoje pasitaikė 
jau du. Paskiausiai nuo vysku
po ir kunigo pareigų atsisakė 
Providence vyskupas augzilia - 
ras Bernard Kelly. Jo nurody
ta priežastis — jis nesitikįs, 
kad Amerikos hierarchija, o tuo 
pačiu ir Bažnyčia būtų pataiso
ma, nes vyskupų konferencija 
svarsčiusi komunijos dalinimo 
būdus, bet nesvarsčiusi Vietna
mo reikalo.

Neatmetė prielaidos, kad jis 
galįs vesti, kaip jau padarė Min- 
neapolis-St. Paul vyskupas aug
ziliaras James Shanon, kuris pa
sitraukė iš pareigų, nesutikda
mas su popiežiaus enciklika 
“Humanae vitae”.

Įdomu, kad Brooklyno vysku
pijos laikraštis The Tablet vys
kupo Kelly motyvus parėmė.
Chicagos kunigai papeikė savo 
arkivyskupą

Chicagos kunigai, kurie pri
klauso vadinamai kunigų sąjun 
gai, pareiškė viešą papeikimą 
arkivysk. kardinolui Cody ir 
penkiem vyskupam augzilia
ram. kam jie vyskupų konfe
rencijoje nekėlė tų klausimų, 
kurių reikalavo ta kunigų sąjun- 
ga-

N. Cath. Register liepos 4 
paaiškino, kad papeikimas pri
imtas 144 balsų prieš 126. O 
tai sąjungai priklauso 900 ku
nigų, o kiti arkivyskupijos ku
nigai, viso 1800, asisakė toje 
sąjungoje dalyvauti. Taigi “pa
peikimas” nutartas 5 procen
tais arkivyskupijos kunigų. 
Religija ar politika?

Amerikos “kunigų federaci
jos” pirmininkas kun. Frank 
Bonnike lankėsi Paryžiuje, kal
bėjosi su šiaurės Vietnano de
legacija ir grįžęs paskelbė, kad 
šiaurės Vietnamo reikalavimai 
sutampa su popiežiaus Pau
liaus taikos siekimais.

Po tokių pareiškimų, kurie 
rodo, koki asmens tai federaci 
jai vadovauja ir kas jiem rūpi, 
turės skaičius kunigų atkristi 
nuo federacijos greitėjančiu 
tempu.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Už laišką Kosyginui — 
į bepročių namus

Katalikų spaudos agentūros 
(“Kathpress”) Vak. Vokietijoje 
plačiai pakartojo “Elta-Press”, 
Romoje, žinią apie okup. Lie
tuvos 40 kunigų rašto min. pir
mininkui A. Kosyginui autorių 
bei iniciatorių nubaudimą — 
beveik visi buvę 'petkelti Į ki
tas parapijas ar jiem buvo su
varžyta laisvė, o trys buvo pa
tekę "gydymo tikslais" r be
protnamį.

Vėliau patirta, kad penki lie
tuviai dvasininkai, nubausti 
sunkiųjų darbų stovyklos baus
me, buvo paleisti. Leista to
liau dirbti dvasininko luome, ta
čiau jie buvo perkelti į mažas, 
Lietuvos užkampy esančias pa
rapijas.

Vokiečių katalikų agentūros 
nurodė ir į Vilkaviškio deka
no Konstantino Abraso likimą. 
Jis nebuvo pasirašęs rašto Ko
syginui, tačiau slaptosios poli
cijos tardymo metu jam buvo 
prikišta, jog jis Įstaigų nepain
formavęs apie kunigų parašus. 
Abrasas buvo nubaustas —nu
keltas į tolimą Leipalingio pa
rapiją. Tikintieji surinko 1,100 
parašų, prašydami neiškelti 
kun. Abraso, bet prašymas ne
buvo patenkintas.

“Amnesty International”, ku
rios būstinė — Londone, žinio
mis, trys lietuviai kunigai dar 
vis laikomi nervų ligų kliniko
se. Tai tėvas marijonas Anta
nas Lesius, MIC, tėvas Alek
sandras Markaitis ir kun. An
tanas Mitrika. Pirmieji du. dau
gelį metų buvę priverčiamo 
darbo stovyklose Sibire, buve. 
sugrąžinti Lietuvon ir... da
bar turi būti “gydomi” beprot
namy ... Kun. Mitrika, “Am
nesty International” žiniomis, 
buvęs daugelį kartų tardytas ir 
net mušamas. Jis taip pat per
keltas į nervų kliniką Vilniuje. 
(Elta)

Vilniaus universitete pedago
gikos mokslų daktaro laipsnį 
birželio 2 apgynė Meilutė Juli
ja Lukšienė. Darbo tema: “Lie
tuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX amž. pirmoje pusėje”. Di
sertacija šiais metais buvo iš
leista atskira knyga.

“Tar. Mokytojas” (birž. 4) pa 
skelbė, kad M. Lukšienės ofi
cialieji oponentai buvo iš So
vietų Sąjungos atvykę — iš 
Leningrado prof. dr. S. Geneli- 
nas. iš Maskvos — prof. dr. 
Piksunovas. Iš Vilniaus buvo 
prof. dr. J. Laužikas. (E)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams toriai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.______________________________ _________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take ail orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002. 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė?, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausioj 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus Į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 

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, N.J. 07079.
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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502 
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZfc-FM. ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v .v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid;
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

X ' ' ''X Lietuviškam rajone —
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ >

| Alice’s Florist Shop $
£ 107-01, Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. C
& • --------- Gėlės įvairiom progom --------- $
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 
X kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £

UTAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212 - 847-5522
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Šokių šventė ir jaunimo kongresas
Po dainų šventės — nauji 

lūkesčiai. Lūkesčiai kitų dviejų 
kultūrinių renginių — ketvir
tos šokių šventės ir jaunimo 
antro kongreso kitais metais.

Jaunimo kongreso rengėjam 
buvo paleisti kaltinimai: esą jie 
siekia bendradarbiauti su Lie
tuvos okupantu ar jo statyti
niais, kviesdami per juos da
lyvauti Lietuvos jaunimą kong
rese. Šiam kaltinimui padarė 
galą pats to kongreso rengimo 
komitetas: paskelbė, kad jis nei 
kvietė nei rengiasi kviesti...

Dėl šokių šventės plito kal
tinimas, kad jos rengėjai atsi
sako bendradarbiauti. Atsisako 
bendradarbiauti su jaunimo 
kongreso rengėjais.

Šiam kaitinimui išaiškinti tei- 
ravomės PLB pirmininko St. 
Barzduko nes tiek vienas, 
tiek antras renginys priklauso 
LB iniciatyvai.

1. Kas yra šokių šventės ir 
jaunimo kongreso rengėjai?

Pagal tradiciją IV tautinių 
šokių šventės rengėjos yra 
JAV bei Kanados lietuvių ben
druomenės. Jaunimo kongre
sų, kurių aktyvūs dalyviai yra 
viso pasaulio jaunimo atstovai, 
iniciatyva priklauso PLB valdy
bai. Taip buvo 1966 jaunimo 
kongreso atveju, taip yra ir da
bar, rengiantis 1972 jaunimo 
kongresui.

2. Ar kilo nesutarimų tarp 
šokių ir jaunimo kongreso ren
gėjų? Jei taip — dėl ko?

Natūralu, kad dviem šeimi
ninkėm nelengva sutilpti vie
noje virtuvėje. 0 šiuo atveju 
sutilpti reikėjo. PLB iniciatyva 
sukviestame pasitarime 1971 
gegužės 22-23 Philadelphijoje 
buvo sutarta, kad šokiu šven
tė ir jaunimo kongresas, abu 
skiriami jaunimui, vienas ant
rą turi papildyti, paremti, iš
kelti. Buvo atsiradusiu ir kito- c. 

kių nuomonių: jaunimo kong
resą nuo šokiu šventės atskir
ti — kongresą rengti 1972, o 
švengę 1973.

3. Koks dabartinis sprendi
mas?

Laimėjo bendro darbo min
tis. Po naujų pasiaiškinimų ir 
pasitarimų buvo prieita prie iš
vados, kad jaunimo kongresas 
ir tautinių šokių šventė rengti- 
ni kartu 1972. Ir čia ir ten juk 
dalyvaus mūsų jaunimas, tad 
jo reikia ir tautiniam mūsų 
svarstymam ir tautiniam mūsų 
pergyvenimam .. . Jau yra susi
tarta, nors abu renginiai orga
nizuojami savarankiškai ir ly- 
giagreičiai, bet bus laikomasi 
tarpusavio bendradarbiavimo 
bei tarpusavio talkos principo. 
Atrodo, kad nebus daugiau sun
kumų šiuos geros valios susita
rimus ir praktiškai vykdyti. Tai 
laikau dideliu mūsų lietuviško 
gyvenimo laimėjimu.

4. O kaip su parengiamai
siais darbais? Ar jie eina?

Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad 
parengiamieji darbai tęsiami. 
Tautinių šokių šventės komite
tas liepos mėn. surengė labai 
sėkmingus tautinių šokių vado
vų kursus. Jaunimo kongreso 
finansų komisija platesnio 
masto darbus pradeda rugpiū- 
čio 7 kviečiamu savo pilna
ties posėdžiu. Jaunimo kongre
so komitetas rugpjūčio vidury 
Dainavos stovykloje mokytojų 
studijų savaitės metu kviečia 
platų pasitarimą įvairiem kon
greso klausimam.

Noriu atkreipti dėmesį, kad 
tu visu darbu, tu komitetu, 
priekyje yra dr. L. Kriaučeliū- 
nas — šokių šventei; R. Saka- 
dolskis — jaunimo kongresui; 
dr. J. Kazickas — kongreso fi
nansinei talkai. Tai vis patyrę 
organizatoriai ir turį platų pa
sitikėjimą.

Kai gegužės 27 amerikiečių 
spauda paskelbė apie Simo Ku
dirkos nuteisimą, tuoj JAV LB 
Centro Valdyba ėmėsi skubios 
akcijos tą sprendimą pasmerk
ti.

Pirmininkas V. Volertas tele
fonu painformavo apygardų 
valdybas ir prašė reaguoti vi
som galimom priemonėm.

Valdybos nariai — Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr ir Algiman
tas Gečys susisiekė su telegra
mų agentūrom, su palankių 
laikraščių redakcijom, kongre
so bei senato nariais ir valsty
bės departamentu.

Iš valstybės departamento 
nesulaukta jokių informacijų ir 
nebuvo užtikrinta, kad toks so
vietinio teismo sprendimas bus 
pasmerktas. Tada kreiptasi į 
Senato mažumos vadą — sen. 
Hugh Scott (resp. — Penna).- 
Ten susilaukta vispusiško rei
kalo supratimo. Sen. Scott as
meniškai tarpininkaujant, bu
vo įgaliotas jo asistentas Ro 
bert -Hetherington patikrinti 
spaudoje paskelbtą žinią. Taip 
pat jam buvo pavesta išgauti 
iš valstybės departamento ofi
cialų pareiškimą, kad smerkia 
teismo sprendimą.

24 valandų laikotarpy R. 
Hetherington telefonu prane
šė Aušrai Zerr apie savo žy
gius. Jis kreipėsi Į valstybės de
partamentą ir iš jo išgavo ofi

Dr. Elona Vaišnienė kalba New Yorko ateitininkų šventėj. Plačiau žiūr. 6 psl. Nuotr. A. Norvilos

cialų protestą. Kręipėsi ir į 
Amerikos korespondentą Mas
kvoje ir klausė apie žinutę, kad 
Kudirka nuteistas 10 metų ka
lėjimo. Ir iš Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretoriaus buvo gau
tas patvirtinimas, kad prezi
dentas Nixonas pilnai pritaria 
valstybės ' departamento duo - 
tam pareiškimui.

Kudirkos atveju talkos susi
laukta bent iš kelių žmonių. 
Padėjo B. Nainys, kuris yra lie
tuvių respublikonų sekcijos pir
mininkas ir LB centro valdybos 
ryšininkas prie Tautinio Res
publikonų komiteto. Padėjo ir 
A. Mažeika, kuris yra ryšinin
ku Demokratų Tautiniame ko
mitete.

Teresė Gečienė, LB informa
cijos komisijos narė, kreipėsi į 
Philadelphijos laikraščius ir iš
rūpino. kad būtų parašyti veda
mieji. The Philadelphia Inqui
rer birželio 3 laidoje parašė ve
damąjį, pavadintą “Soviet Ven
geance on Kudirka” ir pa
smerkė JAV pasienio sargybą, 
valstybės departamentą, inici- 
dento kaltininkus kartu su So
vietų Sąjunga. Paminėta, kad 
Lietuvos teismas tėra tik So
vietų teismų sistemos marijo- 
netė. The Philadelphia Eve
ning Bulletin birželio 7 laido
je įsidėjo vedamąjį — “Fish
ing Rights Sequel”, išsamiai pri
minė Kudirkos tragediją, sumi
nėjo, kad yra Valstybės Depar

tamento pareiškimas, kuris 
smerkia Kudirkos nuteisimą. 
Gale apgailestavo, kad dar tebe
leidžiama sovietiniam laivam 
Naujosios Anglijos pakraščiuo
se gaudyti silkes.

IŠ LB CENTRO VALDYBOS VEIKLOS
Alginantas Gečys, JAV LB 

centro valdybos vicepirminin
kas visuomeniniam reikalam, 
Lietuvių Bendruomenės apygar
dom ir apylinkėm išsiuntinėjo 
aplinkraštį ir informuoja apie 
tautų praeičiai tirti įstatymo 
projektų eigą Senate ir Atsto
vų Rūmuose. Kongresmano Ro
man Pucinski Atstovų Rūmam 
pateiktas įstatymo projektas 
HR Nr. 1499 gegužės mėnesio 
pradžioje su neesminiais patai
symais buvo patvirtintas Gener
al Subcommittee on Education 
pateiktas svarstyti House Com- 

- mittee on Education and La
bor. Pakomisei įvedus pataisy
mus. įstatymui priskirtas nau
jas numeris — HR. Nr. 
7989. Kreipiantis į kongreso 
atstovus, naudoti jau naują nu
meri.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, LB 
centro valdybos renginių vado
vė, pakviesta pagrindine kalbė
toja anglų kalba rugpiūčio 15 
Lakewood Park įvykstančioje 
lietuvių dienoje. Ši diena ren-

LB centro valdyba ragina vi
sus parašyti padėkos laiškelius 
senatoriui Hugh Scott (U.S. Se
nate, Washington, D.C., 
D.C., 20510.)

JAV LB Inf.

giama nuo pat lietuvių įsikūri
mo Pennsylvanijoje ir kasmet 
sutraukia apie 15,000 lietuvių.

Dr. Elona Vaišnienė, LB Ta
rybos politinės komisijos narė, 
gegužės 28 Hartford Courrant 
išspausdino laišką, kuriame pa
liečia amerikiečių vėžiavimą 
tarptautiniuose vandenyse. Tą 
patį laišką atspausdino ir The 
New Haven Register birželio 
7 laidoje. Laiškų autorė dabar
ties įvykius suriša su praeitų 
metų Kudirkos įvykiais ir klau
sia: kodėl mūsų žvejai aukoja
mi pasitarimų sprendimam?

•
Dr. Libor Brom, Denverio u- 

niversiteto profesorius, kreipė
si į LB centro valdybą ir kvietė 
įsijungti į organizuojamą Vidu
rio ir Rytų Europos kilmės 
žmonių sąjūdį. Sąjūdis apjungia 
iš tos Europos teritorijos kilu
sius žmones į vieną organizaci
ją, kuri rūpintųsi organizuoti 
ideologinę ofenzyvą prieš So
vietų imperializmą. Kvietimas

LIETUVIŲ FONDAS AUGA
Lietuviu Fondo valdybos 

pirmininko dr. K. Ambrozaičio 
pranešimas suvažiavime— • —

LF administravimą teko per
imti sunkiausiu laiku visoj Lie
tuvių Fondo istorijoj, šio kraš
to rinka ir šėrai labiausiai nu
krito. Visuomenėj nedaug li
ko laisvų dolerių, kuriuos galė
tų įnešti į LF kapitalą per
ėmėm su apie 7,000 dol. pelnu 
ir per 6 mėn. reikėjo to pelno 
išspausti iki 30,000 paskirsty
mui. Teko imtis griežtos tau
pymo politikos, o tas populiaru
mo valdybai nesuteikė. Sunku 
čia būtų atpasakoti valdybos 
veiklą, pasitenkinsiu tik pami
nėdamas keletą veiklos mo
mentų.

1. Reprezentacija: kaipo pir
mininkui, teko LF reprezen
tuoti sveikinant raštu ir žodžiu 

greitu laiku bus svarstomas 
centro valdyboje.

Pavergtų tautų savaitei artė
jant, centro valdyba laiškais 
kreipėsi į Baltųjų Rūmų pata
rėją George Bell ir Pavergtų 
Tautų savaitės pirm. prof. Lev 
Dobriansky. Laiške prašoma, 
kad šiais metais prez. Nixoo 
proklamacijos paskelbimas ne
būtų uždelstas, kaip tai įvyko 
praeitais metais. Taip pat pra
šyta turėti drąsos suminėti So
vietų Sąjungą kaip globalinį 
tautų pavergėją.

9

Jaunimo lituanistinių studijų 
savaitę Dainavoje rugpiūčio 15- 
22 rengia JAV LB centro val
dyba. Pakviesta visa eilė pa
skaitininkų, kurie pagilins jau
nimo lituanistines žinias, supa
žindins su Lietuvos istorija, lie
tuvių moderniąja literatūra ir 
drama. ‘

Visos,LB apylinkės yra pra
šomos skatinti savo jaunimą 
vykti į Dainavą pasisemti žinių 
ir pabendrauti su savaisiais.

Jaunuoliai įprašomi registruo
tis LB centro valdyboje šiuo 
adresu: J. Gaila. 121 Antietam 
Road, Cherry Hill, New Jersey, 
08034.

•Tuo pačiu metu, Dainavoje 
vyks lituanistinių mokyklų mo
kytojų studijų savaitė ir tauti
nių šokių-vadovų kursai.

įvairias organizacijas suvažia
vimų proga, laidotuvėse, minė
jimuose. Susirašinėti su įstaigo
mis ir .asmenimis LF reikalais 
be sekretorių pagalbos, tokių 
laiškų parašiau virš 60. Daly
vavau keturiose radijo progra
mose. Spaudai parašiau tik du 
straipsnius ir visą eile mažų ži 
nučių. Aplankiau Los Angeles 
LF vajaus komitetą ir dalyva
vau jų baliuj. Nuvykau su ki
tais tarybos nariais į N. Y. LF 
konferenciją ir vajaus ko
miteto balių. Dalyvavau Litua
nistikos Instituto simpoziume 
apie LF ir ten padariau daug 
kontaktų, turėjau pasitarimą 
su -aštuoniais istorikais dėl Li- 
tuvos Istorijos ruošimo. Dr. Ši
maitis dalyvavo Rasine LF va
jaus komiteto baliuj, kiti — 
kitur.

(nukelta į 5 psl.)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALU KŪTĄ...
Romanas

3)
Tiesa, Milė Vilčiūtė dar neseniai skraidė lėktuvais 

palydove, mokėjo ir tebemoka elgtis elegantiškai, lyg 
Paryžiaus salonų dama, sugeba kosmetika, grimu pa
slėpti amžių.. .Buvo kartą rimtai ji įkritusi Petro šir
din. Palydėjo tada ją po koncerto, automobiliu parvežė 
namo. Atrodė, nuoširdus buvo vakaras. Susitarė susitik
ti kitą savaitgalį. Bet mergina gal tyčia, o gal ir netyčia 
pamiršo susitikimo valandą, ir Petras rado ją namuose 
be grimo ... Lyg ne i tas duris būtų pataikęs ... Tik 
iš balso pažino, kad Milė... Paskui juodu išvažiavo į 
miestą. Jų tarpe vėl buvo grimas, vėl pritemdytos švie
sos. Brangiam naktiniam klube šalia Petro sėdėjo ele
gantiška gražuolė, o jis matė tik nudažyta kaukę ir buvo 

F šaltas ir oficialus... Ar vertėjo mokėti tą turtuoliams 
įkandamą sąskaitą už tą melo vakarą?.. Petro šaltu
mas gal užkrėtė ir Milę, ir juodu nesusitarė vėl susi
tikti. ..

Ir šį vakarą Petras atsiminė aną besišypsančią kau
kę, ieškančią apsvaigusio vyro, kurs mokėtų brangių 
pramogų sąskaitas... Liežuviai mala, kad Milė turinti 
susikalusi pinigo ir dar ieškanti vyro su stambia alga. 
Būsiąs patogus gyvenimėlis!... Ir kas jai buvo Petras? 
Pūslėtom rankom vario tirpinimo krosnies darbinin
kas... šiandien padėtis truputi pasikeitė. Stambi alga 
dar nebyra į Petro kišenes, bet po dvejų metų jo ran
kose bus inžinieriaus diplomas...

—Toks išdidus pasidarei, Petrai...—šokdama ka
ba Milė.

— Visai ne ... Niekad toks nebuvau.
— Tai kodėl neužvažiuoji?
— Laiko neturiu.
— Gal neturėjai? Bus teisingiau ... Bet dabar pra

sideda atostogos. Vasara ... Išvežtom kur. I gamtą. Taip 
nuobodu vienai...—Milės balsas skamba švelniai, 
lyriškai...

Mergina šokdama glaudžiasi prie Petro. Pro šilką 
jaučia jos kūno formas. Toki švelnumai Petrui nekas
dieniški ... Akys atviros ir žiburiuoja, spindi. Gal ir ne
teisus buvo Petras aną vakarą? Gal jam tik pasivaideno 
Milės senumas? Piktos raganos burtai gal buvo užkritę 
ant jo akių? O gal šiandien apžavėtas jos kosmetikos 
burtų? .. Ne pirmos jaunystės, bet Milė dar tebėra 
graži.

Jaučia Petras, kad jo viduje kaž kas lūžo. Tas at
stumiantis įsitikinimas, tas nemalonus jausmas. Ir jis sa
ko visai nuoširdžiai:

— Gerai, Mile, galiu išvežti, jei tik mano draugys
tė bus maloni.

— Labai, Petrai... Tai gal rytoj? Sekmadienis.
— O ne! Dar ne rytoj! Turiu kai kurių neatidėtinų 

reikalų ...—Lyg kokios piktos grėsmės supurtintas at
kerta gana šiurkščiai Petras. Kokie tie neatidėtini rei
kalai, jis pats nemokėtų sau atsakyti.

— Tai kada?
— Susiskambinsim ...
Dar keletą kartų Petras pašokdina Milę. Pradeda 

megztis visai nuoširdi draugystė. Paskui, šokių pertrau
kos metu, Petras įsimaišo tarp svečių, kalbina seniai ma
tytus, išmeta po papildomą stikliuką prie baro. Taip leng
va darosi širdyje. Gerai, kad tas Genius toks sumanus, 
tokį pobūvį suorganizavo. Jau dyla pūslės delnuose, at
siveria naujos prošvaistės.

Orkestrui trinktelėjus polkutę, pirmieji per salę per
skrieja Genius su Mile, tuoj pasipila kitos poros. Kryp- 
telėja prie baro atsirėmęs Petras: prie jo bestovinti 
Liucė.

— O mes, Petrai, ar jau nė kartą neapsisuksime?
— Galėtume. Bet aš tau kojas numindžiosiu. Juk 

atsimeni?

— Nieko neatsimenu?
— Pabėgai tada ...
— Ar aš? .. Niekus kalbi!
Ir čia pat, polkos taktu trypdama. įsuka Liucė Petrą 

į šokių sūkurį. Sunkaus svorio, stambi ir aukšta Liucija, 
bet šoka lengvai, net grakščiai, lyg žemės nesiekdama. 
Abiem sekasi gerai. Petras visai įsismagina, lakdinte 
lakdina. Bet orkestras iš polkos staiga pereina į valsą, 
ir salė įsilinguoja lengvu ritmu. Petrui sunkiau derintis 
prie šito lėto elegantiško ritmo, bet pati Liucija taip 
taikosi, derinasi prie Petro suklydimų, kad juodviejų po
ra atrodo viena iš geriausiai šokančių. O kartą ji tikrai 
pabėgo, toji Liucija! Net šiurkščiai riktelėjusi. Rodos, 
nejautė Petras, kad būtų jai koją numynęs ... Bet tada 
jis tebuvo tik elektros fabriko eilinis, gal pats mažasis,, 
darbininkas, pūslėtomis rankomis, tuščia pinigine, žmo
gus be ateities, o ji buvo pradėjusi studijuoti matemati
ką: studentė Amerikoje — anais pradžios metais! Bet 
greitai pailso, sutingo ir iš kolegijos iškrito. Raštininkė- 
lė kaž kur draudimo įstaigoje. O metelių našta krau- 
jasi; reikėtų tekėti... dabar... jei nepasiseks, tai nie
kada ... Liucijos žodžiai šį vakarą poetiški, rankos švel
nios, akys šypsosi gerumu: žiūrėk, kokia aš žavi, nema
tei manęs iš arti...

Negalėtų Petras pasakyti, kad ji būtų visai nepa
traukli. Ypač šio vakaro šviesų romantikoj, ’šlamant šil
kui, liūliuojant muzikos ritmui, miglų pripūtus smege
nis ...

—Užeik, užvažiuok pas mus, Petrai. Būsi laukiamas 
svečias.

— Užvažiuosiu. Kodėl ne? Jei kvieti? ..
— Juk girdi, kad kviečiu. Visai nuoširdžiai.
Jau buvo paryčiai, kai paskutiniai svečiai išsi

skirstė. Genius nuvežė namo Milę, o Petrui teko lydėti 
Liuciją. Kelias iki jų namų trumpas ir be nuotykių, tik 
atsiveikindama mergina įsisiurbė į Petro lūpas, ir Petro 
širdyje tas įvykis suskambėjo disonansu, kaž kokiu ne
smagumu.

Jau brėkšta rytai. O Petras niekaip negali užmigti. 
Košmaras užgulė širdį. Kai tik prisnūsta, pajunta Milę 

ar Liucę glėbyje, ir vėl išsiblaivo ir ima galvoti, prisi
minti.

Nesisekė iki šiol Petrui su merginomis. Jo šviesioji 
laimė sudužo Vokietijos stovyklose. Jo nepakartojama 
pirmoji meilė. Paskui sekė blaškymosi, sielvarto ir kla
jonių metai, kol pagaliau atsidūrė Amerikoje ir buvo' 
prirakintas prie darbo ir įniko į studijas. Atrodė, lyg gy
venimas būtų sustojęs vietoje ir jo lauktų, kol viską 
susitvarkys. O jis nelaukė. Bėgo, bangavo, virė. Jo am
žiaus merginos poravosi ir ištekėjo. Dabar jau vedžioja
si vaikus. Jaunesniųjų banga atskubėjo į savo metus 
ir vėl pastoviai poromis vaikšto pagal "šio krašto madą. 
O tu, Petreli, pasilikai vienas ir esi vienišas. Be porų 
pasiliko tik išrankos. Nėra tau iš ko rinktis. Žiūrėk, kad 
ir tos — Milė ir Liucija — tikros senmergės, anksčiau 
lyg nematė tave: buvai per lengvas. Pasunkėjai dėl nau
jo darbo. O dar labiau svoris kyla su viltimi, kad gausi 
universiteto baigimo diplomą. Atsidaro durys, kur buvo 
tau uždaryta. Ir dar daugiau atsidarys.Mik ramus, Petre
li, birželio rytui auštant... Paukštukai jau gieda parko 
tankumynuose. Kai saulutė pakils, bus blaivesnė galva, 
ramesnė širdis ...
3

Petras šiandien nori pabūti vienas. Tokia sunki gal
va po vakarykščio nugėrimo. O širdis pilna ilgesio. Lyg 
ko netekta, kas niekada nebegrįš. Neramu, ir joks dar
bas netraukia, net skaitymas, net radijo muzika.

Ir miegota ilgai... Žinoma, koks tas miegas, rytui 
išaušus. Net į paskutines mišias kad kiek būtų pavėla
vęs. Negalėtų pasigirti Petras dideliu religingumu, bet 
sekmadienį mišių nepraleidžia. Taip jau nuo seho įpras
ta... Kai nuvažiuoja į lietuvišką parapiją, pažįstamų 
susitinka, vienu kitu žodžiu pasikeičia ... Bet šiandien 
— tingu. Užeis į bažnyčią čia pat prie namų...

Grįžęs šeimininkus rado jau išskubėjusius į pajūrį. 
Toks gražus oras, tokia kaitra, neseniai atšilo! Traukte 
traukia prie vandenų. Neišsėdėtum tvankiame bute visą 
dieną, tarp įkaitusių mūrų. Bet šiandien Petras neju
drus. Pavėsiai traukia. Patinginiaus...

(Bui daugiau)
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Suaugusiu jungtinis choras IV Dainų šventėj Chicagoj. Nuotr. Z. Degučio
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LIETUVIŠKOS DAINOS TRIUMFAS
(atkelta iš 1 psl.)

sos keliu”. Parašyta 1967 pa
gal B. Brazdžionio žodžius, skir
ta dainuoti mišriam ir moterų 
chorams su solo sopranu ir bo
su. Kaip leidinys skelbia, kan
tata yra lietuviui mokytojui pa
gerbti. Šio kūrinio kompozito
rius jau anksčiau buvo atkrei
pęs visuomenės dėmesį savo 
kantatomis, ir ši nėra pirma, 
muzikų labai palankiai Įvertin
ta. Stambus kūrinys, pareikala
vęs apie 20 min. laiko, suside
dąs iš penkių dalių, kurių pa
vadinimai jau nusako kantatos 
turini. Juodos naktys — pirma 
kantatos dalis. Tirštais tonais 
vaizduojamas tamsiausias tau
tos gyvenimas, balanos gadynė, 
kai “be rašto ir be žodžio” bu-

. vo dusinama aisčių tauta. Šios 
dalies solo partiją ekspresyviai 
atliko J. Vaznelis.

Gyvai ir melodingai praskam
bėjo choro atliekama antroji da 
lis, pavadinta “Pirmoji knyga”.

Klausytojus sužavėjo trečio
ji — “Verpėjos daina” — ir 
savo kompozicija ir puikia solo 
partija. Tai lėtesnio tempo, sa
vo ritmu ir plačiai plaukiančia 
melodija artima liaudies darbo 
dainoms. Choras sudaro foną, 
imituodamas ratelio dūzgimą. 
Fone
motinos rūpesčiai: 
knygelė slaptai parnešta” ir 
“Sūnau, abėcėlę išmok ...” So
lo partiją atliko Prudencija Bič- 
kienė. Ji moka užmegzti šiltą 
kontaktą su klausytojais, kurie 
visuomet jaučia, ką dainininkė 
nori pasakyti. Ir jos dikcija to
kia aiški, ji buvo vienintelė, ku
rios visą dainą salė gražiai gir
dėjo.

išryškėja verpėjos ir 
Iš Prūsu €

Po ketvirtosios dalies 
— “Laisvės Vasaris” —pra
skambėjusios santūriai, bet ryž
tingai, ėjo paskutinė dalis “Gar
bė Tau, mokytojau”. Abiejų so
listų ir choro atlikta, ši dalis 
skambėjo didingai, vietomis at
rodė, kad tai yra greičiau pui
kus himnas laisvei, ne atskiro 
žmogaus pagerbimas, ypač kai 
girdėjai iš solistų lūpų: “Lais
vėj laisvę puošt žiedais”.

Kantatą pakiliai ir galingai 
dirigavo jos autorius Bronius 
Budriūnas. Solistai ir choras 
buvo puikūs. Publika juos pri
ėmė šiltai, entuziastingai, atsi
dėkojo ovacijomis ir garsiais 
plojimais. Ji privertė dvi pasku
tines dalis pakartoti, o solistę 
apdovanojo rožėmis.

Šventė buvo baigta JAV. LB 
centro valdybos pirmininko V. 
Volerto ir Kanados Bendruo
menės atstovės žodžiais. Cho
ro dainas palydėjo pianistai 
Raimonda Apeikytė ir Manigir- 
das Motekaitis. Programai vado
vavo Bernardas Prapuolenis. 
Karilė Valaitienė ir Lina Vir- 
bickaitė.

Jungtinį chorą sudarė 28 cho
rai iš Įvairių JAV ir Kanados 
vietovių. Jų seniausias yra Šv. 
Juozapo parapijos choras, Wa
terbury, Conn., kuris žengia 
jau 77 metus. Jo vadovas A.J. 
Aleksis. kurio viena daina bu
vo jungtinio choro atlikta, 
klausytojų buvo pagerbtas gar
siais plojimais.

švenPo kiekvienos dainų 
tės spaudoje ir privačiai muzi
kų tarpe kildavo diskusijų dėl 
repertuaro. Vienų nuomone, 
kiekviena šventė turi rodyti 
mūsų chorų ūgtelėjimą ir dėl 
to programoje turėtų būti kom- 
plikuotesnių kūrinių, kurie ro
dytų chorų pažangą. Kiti norė
tų lengvesnio, nesudėtingo re
pertuaro, lengviau išmokstamų 
dainų. Tuomet chorai suvažiuo-

sunku išgirsti pirmaeilius solis
tus, pasigėrėti puikiais orkest
rų ir chorų koncertais atlie
kant nesenstančios vertės muzi
kos kūrinius. Ir ne tik svetim
taučių, bet ir savų aukšto lygio 
koncertų esame surengę ir Chi
cagoj ir New Yorke su naujais 
kūriniais. Tačiau į dainos šven
tes renkamasi su kitokiomis 
nuotaikomis. Salėje entuziaz
mas ir pakili nuotaika. Žinome, 
kad prieš mūsų akis ne profe
sionalų, bet mėgėjų chorai, ku
rie pasiruošimui gali skirti la
bai nedaug laiko. Dėl to klau
sytojai yra atviresni girdimai 
muzikai, savo kritiškumą pri
slopinę. Plota ir džiaugtasi tik
rai nuoširdžiai, šventė pavyko, 
choristų buvo suvažiavę apie 
800, tiek pat vaikų. Bet nuo
vargio publikoje nežiūrint vis
ko buvo jausti. Dėl to planuo
jant būsimą šventę ar nereikė
tų bandyti Įnešti Į programą ko- 
nors naujo. Gal galėtų da
lyvauti ne vienas jungtinis, bet 
keli chorai. Tuomet kiekvie - 
nam iš jų tektų paruošti ma
žiau dalykų, bet jie laimėtų lai
ko repeticijoms. Gal vertėtų to
ki koncertą suruošti mažesnėje 
salėje, bet su gera akustika. 
Tikri dainos mėgėjai pripildy
tų salę, atkristų tie, kurie į dai
nos šventę žiūri tik kaip Į pik
niką.

Dainų šventėse, ypač tokio
je didžiulėje patalpoje, sunku 
pasiekti idealios tvarkos. ŠĮ kar
tą publika apskritai laikėsi ga
na ramiai, nors ir buvo nekant
rių, iš salės išėjusių, dar pro
gramai nepasibaigus. Krito Į 
akis, kad vaikai buvo rūpestin
gai ir sumaniai tvarkomi ir glo
bojami.

ALBINUI GRAŽICNUI,
buvusiam Darbininko redaktoriui, 

mirus,
jo žmonai Henrikai ir dukrai Dainai 

gilią užuojautą reiškia

DARBININKO 
redakcija, administracija 

ir spaustuvė

Jungtinių Amerikos Valstybių
Lietuvių Bendruomenės
Centro valdybos ryšininkui prie
Valstybės Departamento

Algimantui Cureckui ir šeiniai
mylimai dukrai

NIDAI
tragiškai žuvus gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

JAV LB Centro Valdyba

t

ta

ALGIMANTUI ir VIRGINIJAI GURECKAMS, 
jų dukrelei NIDAI tragiškai žuvus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
Centro Valdyba

Dainų šventės, kaip ir šokių, 
rengiamos dabar reguliariai, ir 
ši yra jau ketvirtoji. O tai ro
do, kad tebesame atsparūs, ne-

Visi j Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENI -PIKNIKU 
IR JUBILIEJŲ

KENNEBUNKPORTE, MAINE
rugpiūčio 1 dieną, 1971

Tėvai JONAS DYBURYS, O.F.M, KĘSTUTIS-JUOZAS 
BUTKUS, O.F.M. ir STEPONAS ROPOLAS, O.F.M. šven
čia savo Sidabrinį Kunigystės jubiliejų.

11:00 — Iškilmingos koncelebruotos šv. mišios Liurdo gro
toje — koncelebruoja jubiliatai. Pamokslą sako 
Tėv. Provincijolas Jurgis Gailiušis, O.F.M.
Per mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos, Brock
ton. Mass., choras.

12:00 — Pietūs
4:00 — Meninė programa: tautiniai įvairių tautų (lietu

vių. latvių, prancūzų, škotų) šokiai, vadovaujant 
p. Onai IVaškienei;
dainos — išpildo Šv. Kazimiero parapijos Brock
ton, Mass., choras, vadovaujant p. J. Gaideliui.

bijome po tiek metų imigran- 
tinio gyvenimo imtis ir sunkes
nio uždavinio, .tokio, kaip dai
nos šventė. Jos suorganizavi
mas pareikalavo daug pastangų 
centre, kur ta šventė vyko, ne
mažiau ir kitose kolonijose, 
kur buvo mokomi chorai. Ro
do, kad mylime tą paprastą 
liaudies dainą ir vertiname, 
kaip ryšį vienų su kitais. Rodo 
taip pat, kad pasitikime mūsų
choristais, jų vadovais ir mei- tų geriau pasiruošę ir masinio 
le dainai. Priklausyti chorui 
reikia ir pasiryžimo, ir pomė
gio. o labiausiai ištvermės, me
tai iš metu savo laisvalaikį skir
ti darbui — varginančioms re
peticijoms, dažnai užtrunkan
čioms iki vėlyvos nakties. Ta 
pasitikėjimą mūsų, chorais stip
rina nuostabus choristų entu
ziazmas lietuviškai dainai. Vie
nas jų su visa šeima dalyvaująs 
jau ne pirmoj dainų šventėj, 
pakalbintas paaiškino: “Man at
rodo, kad daina tautai kaip šak
nys medžiui. Jomis srovena 
tautinės gyvybės sultys. Šokti 
mūsų tautinius šokius gali ir 
svetimtautis, bet dainą atjausti 
ir ją išdainuoti galime tik 
mes.”
' Kiekviena dainų šventė, o 
taip pat ir ši. kainavo rengė
jams be galo daug darbo ir pa
stangų. sunkiai žodžiais pasako
mų. Bet nė viena nebuvo vien 
tik malonus Į šventę važiavu
siųjų prisiminimas ar vienas iš 
eilinių parengimų. Laimėjo ir 
mūsų muzikinė literatūra. Štai 
iš ankstyvesnių švenčių mums 
liko VI. Jakubėno stambus kū
rinys “Tremtinių ir išvežtųjų 
giesmė” (Brazdžionio žodžiai), 
kurią nuo to laiko pajėgesni 
chorai įtraukė Į savo repertua
rą. III šventės palikimas — Br. 
Budriūno kantata “Tėviškės na
mai” (B. Brazdžionio žodžiai), 
tai progai specialiai parašytas, 
šviesiai pakilios nuotaikos kū
rinys. Tur būt, be Dainų šven
tės nebūtumėm jo sulaukę, nes 
kompozitoriui reikia akstino 
kurti, o taip pat ir sąlygų savo 
kūrinį išgirsti.

Po šios šventės populiari bus 
kantata “Lietuvos šviesos ke
liu”. Ją bus galima atlikti ir da
linsis, prisitaikant prie vietoj 
turimų sąlygų. O progų tikrai 
atsiras, nes šviesiu ir tamsiu 
momentų mūsų gyvenime ne
trūksta.

Šiai dainų švenei ruoštasi 
stropiai ir ilgai. Kaip girdėti, 
chorai gavo gana anksti šios 
šventės repertuarą ir kai kurie 
tuoj ėmė mokytis. Buvo rengta 
ir mažesni vietiniai choru pa
sirodymai, kurie atstojo repeti
cijas ir kuriuose buvo galima 
lengviau pastebėti silpnesnes 
vietas ir suspėti jas laiku išly
ginti.

choro dirigentui būtų lengviau 
išgauti darnesni skambėjimą. 
Sudaryti tinkamą repertuarą 
masiniam chorui nėra lengvas 
dalykas. Tenka atsižvelgti cho
ro pajėgumo — dainininkai 
yra mėgėjai, kurie tam reika
lui tegalėjo skirti tik labai ne
daug laiko. Arti tūkstančio žmo
nių įvairaus amžiaus, įvairaus 
muzikinio pasiruošimo, sulie- 
dinti i vieną darnų vienetą per 
kelias valandas — labai sun
kus uždavinys. Reikia taip pat 
patenkinti 
siekti bent 
standartą.

Ruošiant
koncertus visuomet yra nepasi
tenkinimo iš tų. .kurie norėtų 
labai aukšto standarto, kurie 
linkę verčiau atsisakvti tokiu 
švenčių rengimo, negu kompro
mituoti muziką. Tokie balsai 
buvo girdėti ir šiais metais.

Muzikos mėgėjai yra gerokai 
išlepinti šiame krašte, kai ne

ir klausytojus, pa- 
minimalinį atlikimo

tokius masinius

Šventės proga pasirodė spe
cialus leidinys. Gražiai išleistas, 
visos nuotraukos ryškios, malo
nus Vytauto Virkau viršelis. Ja
me Įdėta ir programa. Bet ka
dangi Dainų šventė nėra vien 
tik suvažiavimas, pažistamųjų 
susitikimas, bet visų pirma 
koncertas, leidiniui reikėtų
duoti muzikinio pobūdžio. Klau
sytojams buvo Įdomu žinoti, 
ar kantata yra premiera, kada 
parašyta, kieno išleista. Tai yra 
ilgas kūrinys, tai būtinai reikė
jo duoti visą žodinį kantatos 
tekstą, kad publika būtų akty
vus koncerto dalyvis ir geriau 
Įsijaustų i kūrinį.

Illinois gubernatorius 1971 
liepos 4 paskelbė lietuvių die
na, savo proklamacijoje pažy
mėdamas, kad dainų, šventė pa
deda klausytojams prisiminti 
savo iš seno paveldėtą muziki
nę kultūrą, kiek ji reiškiasi dai 
noje, ir pasidžiaugti jos leng
vesniais ir rimtesniais aspek
tais. A.S.

Tragiškai žuvus automobilio

Nidai Gureckaitei
gili užuojauta yra reiškiama tėveliams Algiui ir Virginijai 
Gureckams. Drauge liūdi —

Ona ir Romas PAKALNIAI

Į AfA

Aleksandrai Snieškienei
mirus, jos sūnui dr. Antanui Snieškai su šeima reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Aldona ir Vytautas GERULAIČIAI

Mielai draugei
AfA

Nidai Gureckaitei |
staiga jaunystėje užgesus, tėvelius, sesutę, ir broliuką 
giliame skausme labai užjaučia

ZITA LIOGYTĖ

Mielam Idėjos Draugui
At A

Albinui Gražumui
mirus, žmoną Henriką ir dukrelę Dainą širdingai užjau
čiame ir drauge liūdime

Eugenija ir Petras Minkūnai 
Juozas Žaliaduonis

»

A.fA.

Juozui Nakutavičiui
staiga mirus, sūnų, mielą draugą, Juozą ir visą jo giminę 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

BI LĖNAI
GARUNKšTIENĖ

AfA

Albinui Gražumui
mirus, jo žmonai Henrikai ir dukteriai Dainai gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Regina, Virgis ir Vladas VILIAMAI

Dr. St. PETRAUSKUI ir jo Šeimai, 
jo tėvui mirus, 

reiškiame gilią užuojautą

EM. ir P. DIDŽBALIAI
j* *



1971 m., liepos 14 d.z no. 48 DARBININKAS

KATALIKŲ LAIKRAŠTININKAS 
KELIA LIETUVOS BYLA

Kun. Daniel Lyons, S. J., ži
nomas laikraštininkas ir knygų 
autorius, savo straipsnyje, ku
ris bus išspausdintas liepos 18 
Twin Circle ir kituose katalikų 
savaitraščiuose, kelia ir gina 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by
lą. Straipsnio antraštė — The 
People Are the Captives. Jo ko
piją autorius yra atsiuntęs Lie
tuvių Bendruomenės informa
cijos komisijai, kuri buvo krei
pusis į šį žymų katalikų laik
raštininką. Kun. Daniel Lyons, 
S. J., yra Rezoliucijoms Remti 
Komiteto narys. Tai jis pažymi 
savo straipsnyje.

Straipsnyje rašoma apie Bal
tijos kraštų pavergimą, ten 
vykdomą genocidą, tų kraštų 
prieš žmonių valią įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, partizanų ko
vas Lietuvoje, seną ir garbin
gą Lietuvos praeitį, katalikybę 
Lietuvoje ir kt. Straipsnis yra 
skirtas Pavergtų Tautų savaitei, 
bet jame išryškinti ir teminimi 
tik Baltijos kraštai — Lietuva. 
Latvija ir Estija.

HARTFORD, CONN.
— Hartford, Conn., Lietuvių 

Katalikių Moterų Sąjunga orga
nizuoja autobusą liepos 31 
(su nakvyne) į Tėvų Pranciš
konų rengiamą tradicinę lietu
vių dieną Kennebunkport, Mai
ne, rugpiūčio 1. Kelionė vie
nam asmeniui 9 dol. Registruo
tis pas W. Jurgėlą — tel. 233 
1861 ir pas M. Petrauskienę— 
tel. 524-0794.

A j A

Aleksandrai Snieškienei
mirus,, sūnui dr. Antanui, jo šeimai ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia

JŪRATĖ ŠUKIENĖ

A f A

Albinui Gražiūnui
mirus, žmoną Henriką, dukterį Dainą ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

Ateitininkų “VYTAUTO” Klubas

AfA

Nidai Gureckaitei
tragiškai žuvus, reiškiam gilią užuojautą Virginijos ir 
Algimanto Gureckų šeimai ir artimiesiem.

Dana ir Jonas BILĖNAI
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TRADICINĖ =
LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE I 

—PIKNIKAS |
liepos 18 dieną |

Marijos Scsery sodyboje 
. PUTNAM, CONN.

11:00 vai. Sv. Mišios, procesija
12:30 vai. Pietūs, pramogos, vaikų džiaugsmui bus pro- = 

ga pajodinėti arkliukais (pony ridės)
1:00 vai. Dailininko Adomo Galdiko paveikslų paroda Ę 
4:00 vai. Mergaičių stovyklos programa

(Mergaitės atvyksta iš Neringos, Vermont)

Atvykite ir Jūs pabendrauti, 
pasidžiaugti!

Minėtas savaitraštis (Twin 
Circle — The National Catholic 
Press) platinamas prie kiekvie
nos katalikų bažnyčios visame 
krašte. Visi lietuviai katalikai 
turėtų šio savaitraščio liepos 
18 numerį įsigyti ir parašyti 
straipsnio autoriui padėkos laiš
kutį. Jo adresas: Rev. Daniel 
Lyons, S. J., Twin Circle Pub
lishing Co., Inc., 86 Riverside 
Drive, New York, N. Y. 10024.

LBIK

L.F. auga
(atkelta iš 3 psi J

2. Paštas: gautas pašto papi- 
ginimas none for profit orga
nizacijos tarifu. Čia sutaupyta 
nemaža suma.

3. Tax Exemption praplėti
mas: ypatingą dėmesį valdyba 
kreipė į santykius su Internal 
Revenue kas liečia nuo mo
kesčių atleidimo bazę. Siaura 
bazė labai trukdo siekti LF 
tikslų ir atlikti išmokėjimus. Po 
ilgų studijų ir daugelio vakarų 
darbo buvo 'paruošti reikiami 
dokumentai ir perduoti teisin. 
patarėjui p. Yasui, kuris įteikė 
Int. Rev. Laukiame atsakymo. 
Šiam projektui vadovavo J. Ku- 
čėnas.

4. Apdrauda: išrūpintas drau
dimas (bond) LF tarnautojam, 
iždininkui ir kitiem, kurie tvar
ko pinigus: fidelity ins. 25,000, 
Įstaigos turtui 2,000 ir smul
kiai valiutai.

Putnamo stovyklautojos atlieka programą per lietuvių dieną 1969 metais, šiemet tokia lietuvių diena Putna- 
me bus liepos 18 d. Ir šiemet programą atliks Neringos mergaičių stovyklos stovyklautojos. Nuotr. Don. Šulaičio

5. Būstinė: LF būstinė per
kelta į naujas patalpas, kurios 
yra prie gero susisiekimo Chi- 
cagos lietuvių centre: 2422 
West Marquette Rd. Įsigyti nau
ji baldai. Įstaigai plečiantis, pas
kutiniu laiku išnuomotas dar 
vienas kambarys. Įvestas tele
fonas. Kol kas pasinaudojama 
Margučio nedegama spinta. 
Svarbesni dokumentai laikomi 
banke.

6. Vajus: pravedėme pirmą 
kartą vajų laiškais. Išsiųsta 10, 
000 laiškų. Vajus atnešė tiktai 
apie 8,000 dol. įnašų, tačiau ta 
proga išsiuntėm informacijos 
apie LF, patikrinom daugelį ad
resų ir buvo proga visai eilei 
naujų narių įstoti Į LF.

7. Kartoteka: Peržiūrėta, pa
taisyta ir pertvarkyta finansų 
narių kartoteka, kas pareikala
vo daugelio mėnesių darbo. 
1970 birželio 1 buvo 2684 na
riai, o tą pačią dieną 1971 bu
vo 2808 nariai, kurie įnešė apie 
700,000 dol. kapitalo.

8. LF Žinios: pradėta leisti 
LF Žinios, kurių išėjo 3 nr. Tai 
informacinis LF leidinukas, 
skirtas spaudai. Jis siuntinėja
mas apie 20 laikraščių, kai ku
rie žinutes deda nemokamai.

9. Teisiniai reikalai: patikrin
ti ankstyvesni taksų mokėjimai

Dr. K. Ambrozaitis, LF valdybos 
pirmininkas. -Nuotr. L. Kanto

BALTIMORE, MD.
Gordonas ir Eleonora Matu- 

licniai išvyko keliom savaitėm 
atostogų į Floridą. Gordonas 
yra vienas iš jaunų lietuvių pre
kybininkų Baltimorėj. Jis taip 
pat žymus veikėjas Baltimorės 
vyrų chore ir pakviečia į savo 
laukus kitus choro narius gegu
žinėm.

Lietuviu svetainės šėrininkų 
metinis piknikas, įvykęs liepos 
11 gražiam Conrad Ruth Vil
ios parke, gerai pavyko. Pub
lika linksmai praleido laiką. Šo
kiam grojo Happy Wanderers 
vokiečių orkestras.

Morkus Šimkus baigė rašyti 
Baltimorės lietuvių gyveni
mo istoriją. Pirmas lietuvis Į 
Baltimore atvyko 1885. M. 
Šimkus vaizdžiai aprašo lietu
vių įsikūrimą, draugijų ir or
ganizacijų pradžią ir vystymąsi. 
Ši baltimoriečių gyvenimo isto
rija bus išleista atskira knyga.

SUSITIKIME
Kiekvienais metais kai skirs- 

temės iš lietuvių susiartinimo 
dienos Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų sodyboje, Putnam, 
Conn., džiaugiamės dalyvavę ir 
susitikę savo mielus. Ne vie
nas dar ten pat pasižadame: 
‘•jei Dievas leis, ir kitais me
tais dalyvausiu"!

ir iš p. Jasiaus parūpinta tų mo
kesčių kopijos. Atsirandant vis 
daugiau reikalų, ypač palikimų 
ir testamentų srityje, statuto in
terpretavime ir kt., — teko pa
ieškoti talkos pas advokatus. 
Tokį asmenį radome adv. P. 
Žumbakio asmenyje, kuris mie
lai LF padeda, pakviestas V- 
bos teis. pat.

10. Taupumas: per 1970 pas
kutinius 6 mėn. administraci
niam reikalam išleista 4,205 
dol., palyginus su tų pačių me
tų pirmaisiais 6 mėn., kai buvo 
išleista 7.470 dol. Įvesta nauja 
politika kas link vajaus komi
tetų. kurie turi patys apsimokė
ti padarytus nuostolius. Valdy
ba surado konkretų būdą, kaip 
padengti aukštas kapitalo telki
mo išlaidas ir tuo pačiu nepa
kenkti to meto pelnui, skirtam 
paskirstymui. Nepavyko gauti 
pilnam laikui reikalų vedėjo, tą 
darbą teko pasidalinti ir atlikti 
savo jėgom. Įsigyta tik reika
lingiausi raštinės reikmenys. 
Visa tai prisidėjo prie sutelki
mo 31,000 dol. sumos pelno pa
skirstymui. Sekančiai valdybai 
bus žymiai lengviau, nes jau da
bar perduosime pareigas ir virš 
20.000 dol. pelno.

Santykiai su LF Tarybos ko
mitetais ir prezidiumu buvo šil
ti ir sklandus, ypač artimai 
bendradarbiavome su Tarybos 
pirm. dr. Baluku. kuris visuo
met dalyvavo valdybos posė
džiuose ir šiaip dažnai atsilan- 
kvdavo i LF būstine. Valdvbos 
nariam, tarnautojam ir Tary
bos pirm, reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

Jenas Kazlauskas, žymus Bal
timorės lietuvių veikėjas, šio
mis dienomis sveiksta namuo
se po netikėtos ligos. Jonas 
veiklus kultūriniam gyvenime, 
priklauso ir Dainos chorui.

Daina, Baltimorės vvru cho
ras. per savo pirmininką kun. 
A. Dranginį nuoširdžiai dėkoja 
Baltimorės lietuviam už choro 
rėmimą 1970-1971 sezone. Dė
koja Lietuvių Melodijos radijo 
valandėlės vedėjam A. Juškui 
ir K. Laskauskui už choro pa
rengimų skelbimus per radijo 
bangas. Ypatingai dėkojama 
Lietuvių salės šėrininkam už 
leidimą naudotis salės patalpo
mis repeticijom ir visiem, ku
rie prisidėjo prie pasisekusio 
koncerto. Ačiū Vytui Duliui, 
kurio vasarvietėj suruošta pui
ki gegužinė. Visiem Dainos 
draugam ir rėmėjam širdingas 
ačiū! Jonas Obelinis

PUTNAME
Šių metų dienos programa 

jau visiem žinoma ir truputį 
turtingesnė. Dar vieną ir pas
kutinį kartą šiam pakrašty bus 
dail. Galdiko paveikslų paroda, 
ir jei kas dar neturėjo progos 
Įsigyti jo paveikslų — galės da
bar padaryt. Vaikam bus 
džiaugsmo arkliukais (tikrais ir 
gyvais) pajodinėti.

Iš praeities žinome, kad į šią 
dieną lietuviai labai gausiai su
sirenka, nes visiem ji yra labai 
svarbi. Žemaičiam primena šv. 
Onos atlaidus Alsėdžiuose. At
rodytų, kad ir rašyt nebereik
tų apie tai, bet reikia . .. Apsi
eis ir be manęs — jau dažnai 
girdime mūsuose. Randame, 
sau pateisinti, rimtų ir visai ne
rimtų priežasčių. Rimtos prie
žastys yra vyresniesiem, kurių 
dauguma jau nebeturi susisie
kimo priemonių, o autobusus 
suorganizuot ne visur ir ne vi 
sada pasiseka.

Čia jau mes “jaunieji” ir už 
mus jaunesni esame atsakingi. 
Kodėl važiuot vienam ar dviem 
automobiliu, kuriame laisvai 
telpa penki? Taip nesunku kam 
nors džiaugsmą padaryt, te
lefonu pasiūlius vietų automo
bilyje. Nereiktų varžytis ir pa
tiem pasiteiraut važiuojančių 
apie laisvas vietas. Tėvai Mari
jonai Marianapolyj, Thompson,

Philadelphijos ir apylinkės lietuvių 
aukos Kultūros Židinio statybai

680 dol. parengimo pelnas. 
Parengimas surengtas komite
to.

Po 100 dol.: Mrs. Anna Kaz
lauskas (dalimis), Mrs. A. Ba- 
canskos (anksčiau aukojusi 
500). Ponai Barai, Karaškai ir 
Šalčiūnai pažadėjo aukoti po 
antrą 100 dol.

Po 80 dol,: Mr, Mrs. V. Vo- 
lertas (anksčiau aukojo 25), 
Mr. V. Begenis (anksčiau au
kojo 40).

75 dol.: Mr. P. Staniškis 
(anksčiau aukojo 25).

Po 50 dol.: C. S. Tamašaus
kas (dalimis), S. Rakšnienė 
(anksčiau aukojo 50).

Po 50 dol. P. V. Mašalaičiai 
(anksčiau aukojo 50).

35 dol.: Mr. Mrs. V.I. Nor
kus (anksčiau aukojo 20, au
kos iki 100).

30 dol.: Mr. Mrs. V. U. Suo
piai (anksčiau aukojo 40, au
kos iki 100).

Po 25 dol.: Mr. Mrs. A. P. 
Vaškelis (anksčiau aukojo 25, 
aukos iki 100), Mr. Mrs. K. H. 
Špakauskai (pažad. 100), Miss 
S. Jurskytė (anksčiau aukojo 
50 aukos iki 100), Mr. S. Rakš- 
nys (aukos iki 100), G. J. Pa- 
laičiai (anksčiau aukojo 80).

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Rushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Conn, šiais metais lietuviu die- t v
nos — pikniko nebedarė, nes 
labai mažai lietuvių besusirink- 
davo. Neabejoju, kad jaunesnių
jų neapdairumas prie to prive
dė. Ten daugiausia rinkdavosi 
senosiosios kartos lietuviai. Ir 
jiems susisiekimo reikalas bu
vo sunkus — jaunieji nepadė
jo .. .Kodėl? Perdaug — apsi
eis ir be manęs!

Putnamo seselių sodyboje 
auginamas lietuvybės medis 
gan stiprus ir labai šakotas. 
Šiais metais birželio 6 net nau
ją, žalią, stiprią metūgėlę išlei
dęs — Eglutės švente! Jau du 
praėjusius metus mūsų mažie
siem šventės nebebuvo. Ši lie
pos 18-toji vadinama susitiki
mo švente. Lankysime Matulai
čio namuose esančius tautie - 
čius, kurie susitikimo dienoj 
patys dalyvauti nebegali ir su 
didžiausiu džiaugsmu kiekvie - 
na lankytoją pasitinka. Eidami 
Mindaugo pilies pasižiūrėti ir 
savo garbingos tautos praei
ties prisimint, galėsime ir tu
rėtume sustoti gražioj amžino
sios ramybės pievoje, nulenkti 
galvas ten besiilsintiems ...

Seselės ir rėmėjų valdyba 
prašo, tikisi ir laukia Jūsų pa
ramos ir fizinės pagalbos, kaip 
ir praeityje: automobilių pasta
tymo aikštėj, prie įėjimų, lote
rijos, spaudos, rožių darže ir 
kitur.

Albina Lipčienė

Po 20 dol.: Mrs. M. Delinkevi- 
čienė, Mrs. A. Kazlauskienė 
(fundatorė), Mr. Mrs. L. V. Kau
linis.

Po 15 dol.: Mr. Mrs. A. S. 
Bendžius (anksčiau aukojo 60, 
aukos iki 100), Mr. Mrs. R. M. 
O’Connell (aukos iki 100).

Po 10 dol.: Mr. Mrs. J.M. Lau- 
makis, Mr. J. Jurėnas, Mr. Mrs. 
P. G. Stupelis, Mr. Mrs. F. H. 
Bachanskas, Mr. J. Lusaitis, Mr 
A. Austrą, Mr. Mrs. E. A. Viliū- 
nas (gal aukos iki 100), Mr. Mrs. 
S. M. Pecukonis, Mr. Mrs. Tu
naitis, Mr. Mrs. E. S. Treines, 
A. Kazickas (anksčiau 10) V. 
Muraškai (anksčiau aukojo 37), 
E. Streines. »

Po 5 dol.: Mrs. H. Lankelis, 
Miss L. Stupelytė, Mr. K. Pa- 
saitis, Mrs. M. Andrulionis, 
Mrs. M. Kalunchick, Mr. P. Zal- 
ba, Mrs. S. Farnavičius, Mrs.
U. Majauskas, Mr. Mrs. W. 
Shimkus, Mrs. A. Valaitis, Mr. 
Mrs. M. Buksas. Mr. Mrs. N.A. 
De Luca, Mr. J. Sakaitis, Mrs. 
A. Juškienė, Mr. Mrs. A. G. Ku- 
bilevičius, Mrs. M. Gakus, Mr. 
S. Petraitis, B. Vaškelis, Mrs. 
P. Jakaitienė, V. Gavėnas.

— IV Dainų šventei JAV 
prezidento Nixono sveikinimas, 
nors iš Baltųjų Rūmų išsiųstas 
birželio 16, gautas pavėluotai. 
(Ir vėl komunikacijos stoka?). 
Tad negalėjo būti perskaitytas 
šventės metu. Sveikinimą pasi
rašė prezidento patarėjas Do
nald Rumsfeld. Ten sakoma, 
kad prezidentas sveikina visus, 
susirinkusius nepriklausomy
bės dieną į dainų šventę. Pre
zidentas dėkoja lietuvių kilmės 
amerikiečiam už jų didelį įnašą 
šiam kraštui.

— Alto ir JAV LB valdybų 
pirmininkų ir atstovų 1971 lie
pos 3 d. pasitarime Chicagoje 
buvo aiškintasi Lietuvos laisvi
nimo veiklos reikalai. Pasitari
mas vyko draugiškoje nuotaiko
je ir sutarta, kad tų veiksnių 
pirmininkai ateityje turėtų di
desnius ryšius ir tęstų pradėtą 
veiklos derinimą. Dalyvavo A- 
merikos Lietuvių Tarybos val
dybos pirmininkas dr. K. Bobe
lis,* vicepirmininkai T. Blinstru- 
bas, dr. K. Šidlauskas, dr. V. 
Šimaitis, dr. J. Valaitis, Alto 
atstovas Washingtone dr. J. Ge
nys, JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos pirminin
kas Vyt. Volertas, JAV LB C V 
narė A. Zerr (Mačiulaitytė) ir 
JAV LB tarybos prezidiumo pir
mininkas Vyt. Kamantas.

— Pax Romana suvažiavime 
studentam ateitininkam atsto
vauti į Šveicariją liepos 5 iš
vyko dr. V. Vygantas, SAS cv- 
bos pirm. J. Oniūnas ir L. Nai- 
nytė.

— Lietuvos Vyčių metinis 
seimas, šiemet 58-tas, įvyks 
rugpiūčio 25-29 lietuvių pran
ciškonų sodyboj, Kennebunk
port, Maine.

— Ministerio S. Girdvainio, 
buvusio Lietuvos atstovo prie 
Vatikano, mirties pirmosios me
tinės buvo paminėtos Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos koply
čioj, Romoj. Mišias aukojo lie
tuvių saleziečių Vytėnų centro 
vadovas kun. prof. J. Zieliaus- 
kas. Pamaldose dalyvavo Lie
tuvos pasiuntinybės prie Vati
kano vedėjas Stasys Lozorai
tis, Jr., Lietuvos diplomatijos 
šefas min. S. Lozoraitis.- Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius pre
latas L. Tulaba, kolegijos auk
lėtiniai ir Romos lietuviai. Ta 
proga buvo pasimelsta ir už Lie
tuvos kankinius, Sibiro tremti
nius ir žuvusius už Lietuvos 
laisve.v

— Dr. H. Nagys kalbės šios 
vasaros mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitėje tema “Lietu
vio kova amžių bėgyje.” . Studi
jų savaitė bus Dainavoje rug
piūčio 15-22. Kviečiamas ne tik 
jaunimas ir mokytojai. bet 
ypač tėvai ir visi bendruome
nės darbuotojai. Visi ras ir dva
sinės atgaivos, ir malonaus po
ilsio.

— Lietuviu Fronto Bičiuliu 
studijų ir poilsio savaitė ren
giama Dainavoje rugpiūčio 8- 
15. Norintieji dalyvauti rašo J. 
Mikoniui, 24529 Chardon Rd. 
Cleveland, Ohio 44143.

— Vasario 16 gimnazijai rei
kalingas jaunas vyras auklėto
jas, kuris padėtų tvarkyli ber
niukų bendrabutį. Jei jis norė
tų angažuotis bent porai netų, 
tai galėtų berniukų bendrabu
čiui ir vadovauti. Pageidautina, 
kad jis turėtų bent pradinį aka
demini laipsnį (bakalaureatą ar 
pan.). Per atostogas gera pro
ga pažinti Europą keliaujant. 
Kreiptis į gimnazijos direktorių
V. Natkevičių, 684 Lampert
heim — Huettenfield, Romuva,
W. Germany.

— Medicinos sesuo R. N.) 
ieškoma skyriaus vedėjos pa
reigai lietuviškoj įstaigoj. Ge
ras atlyginimas, modernūs įren
gimai. Kreiptis: Matulaitis Nur
sing Home, Putnam, Conn. 
06260. Tel. (203) 928-7976.
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LAISVĖ IR JOS PROBLEMOS 
Studentų ateitininkų sąjungos kursai
Susikrovę sumuštinius ir su- 

grūdę lagaminus į automobilį, 
pradėjom kelionę Į studentų 
ateitininkų kursus Dainavoj. Bu 
vo ketvirtadienis, geguž. 27 va
karas. Iš New Yorko į Michi- 
ganą yra gan ilga distancija, ir 
prie stovyklos vartų be gazo
lino atsiradom 7 vai. penkta
dienio rytą.

Visur tylu, ramu. Pavalgę 
viščiuko, sodės ir apelsinų pus
ryčius, pradėjom ruoštis kur
sam.

Iki vakaro kursantų susirin
ko iš Rochesterio, Chicagos. 
Clevelando, Detroito, Philadel- 
phijos, Washingtono, Grand Ra
pids, ir Toronto, Hamiltono ir 
Londono, Kanados. Jau sporto 
aikštėje vyko krepšinio, tink
linio ir teniso rungtynės, jau 
dainuojančių balsai skverbėsi 
per Baltuosius Rūmus.

Šeštadienio rytą pradėjome 
darbą. Jurgis Oniūnas, kursų 
organizatorius, mums pristatė 
vadovvbe. Ja sudarė: Tėv. Ra- 
faelis, L. Vainienė. P. Alšėnas. 
A. Razgaitis. L. Gustainytė, R. 
Juzaitis. J. Vainius ir p. Pikū- 
nienė, kuri mus sočiai paval
gydindavo.

Laisvės problemos pagrindai
Pirmasis paskaitininkas buvo 

dr. Algis Norvilas. Ji pristatė 
jo pusbrolis Algis Norvilą. Dr. 
Norvilas mums pateikė laisvės 
problemos pagrindą. Isterijos 
plotmėje sename amžiuje žmo
nės bandė viską interpretuoti 
pagal mokslą. Pačio žmogaus 
padėtis nebuvo labai iškili: jis 
liko kaip gamtos dalis. Pagal ši 
požiūri, žmogus nėra laisvas: 
jis yra determinuotas ir turi sa
vo priežastį. Vakarų pasaulyje 
sis požiūris keičiasi: yra sąmo
ningai ieškoma naujo Įprasmi
nimo ir laisvės išpažinimo. Yra 
naujas amžius, kurio centre at
sistoja žmogus.

Kad taptų laisvas, žmogus tu
ri pasipriešinti supamai aplin
kai ir pasirinkti kokį nors gy
venimo būdą,. bet tai gyveni
mas su tuščiu turiniu, be verty
bių. O pagal krikščionišką de
finiciją, žmogus yra laisvas kai 
atkreipia gyvenimą į vertybes, 
kuries yra gėrio pareiškimas. 
Pasirinkimas 
duos, ii yra 
venimo.

Diskusijos
kaitų. Mums, buvo 
klausimai ar koks nors pasisa
kymas, ir mes ta tema pasikal
bėjom. Dažnai ir patys klausi
mai sukėlė klausimu.
Kas atsitiks Sovietų Sąjungoj?

Po pietų girdėjome Juozą 
Kazlą. kuris ruošia savo politi
nių mokslų doktoratą Yale Uni
versitete. Jo tema buvo “Sovie
tų Sąjungos ateitis”. Jis api
brėžė Sovietų Sąjungos istoriją, 
pereidamas per neseniai ją do
minavusius vadus, jų teorijas ir 
metodus. Jis taip pat kalbėjo 
apie mažųjų tautų politiką, 
kaip jos šiuo metu siekia dau
giau autonomijos. Pagal faktus 
ir skaičius atrodo, kad lietu
viu tautinė ištvermė laikosi.

Kelios mintys: Yra žymiai 
daugiau laisvės dabar palygi
nus su Stalino laikais. Indust
rializacija jau vra palikusi sa
vo antspaudą ir yra gerai pri
tapus. šeimos svarba yra ma
žesnė. Mažuma priešinasi ir 
kenčia.

Magika, muzika
šeštadienio vakarą su tre

jais megztiniais ir antklodėm
susisėdom ant Spyglio ežero principo ir sąmoningumo nėra 
kranto, kur buvo sukrautas lau- laisvas rinkimas. Blogį renkie-

žas. Programą juokingai prave
dė Petras Sandanavičius su sa
vo savotišku humoru.

Šiuo metu pasirodė didelė da 
lis studentijos kūrybiško talen
to: Kuolas ir Juzaitis turėjo se
niai tapti kompozitoriais. Juzu- 
konio natūralus palinkimas 
magikai buvo nuostabus, J. Kaz 
lo metodas gyvulių prausime 
neprilyginamas. Aišku, dainos 
skambėjo iki vėlyvos nakties.

si, jei jo nesupranti. Iš to iš
plaukia, kad žmogus nėra lais
vas daryti blogi, nes tai panei
gia jo principą.

Mintys: Užsiangažavimas yra 
stipresnis principų siekimas. 
Laisvės pasirinkimas dažnai at
neša vienišumą. Ateitininkai de
rina 5 principus (kelrodžius), 
kurie veda Į vieną. Iš pasau
lėžiūros plaukia privilegijos, o 
ne prievarta. Be laisvės nega
lim būti tikri krikščionys.

Linksmoji ir rimtoji dalis
Kursų metu laisvalaikio bu

vo palyginus daug. Jo metu 
sportavom. užsiėmėm su Daina
voje apsigyvenusia kačiukų šei
ma, maudėmės arba laiveliais 
irklavome Spyglyje, žaidėm ar
ba stebėjom stalo teniso rung
tynes. kurios būdavo ypatingai 
šaunios.

Mišios Įvykdavo Įvairiais die
nos laikais. Susirinkę aplink al
torių, mes susijungę kalbėjom 
su mūsų Tėvu, prašydami Jo 
palaiminimo ir pagalbos mūsų 
darbam.

Savęs analizavimas
Šie kursai suteikė mums pro

gą save paegzaminuoti: sužino
ti. kiek mes suvokiame ir kiek 
ne. Kaikurių paskaitų suėmėm 
beveik visas mintis, kitų tik aiš
kiausius punktus.

Bet tai buvo pagrindas, ku
rio taisyklės bus naudingos to
limesniam laisvės problemos 
studijavimui.

Dainavoj, Michigan, birželio 
20 — liepos 3 (moksleivių); lie
pos

Wasagoje, Toronte, — liepos
25 — rugpiūčio 7 (vyresniųjų 
ir jaunesniųjų).

Baltijoje, Montrealyje, — lie
pos 17 — liepos 24.

Neringoj, Vermont, rugpiū
Čio 8 — rugpiūčio 21.

Registrai ija rytuose vyksta 
pas p. Ambraziejienę, 251 Wil
low St., West Roxbury, Mass. 
02132.

— ASS stovykla rengiama 
Kennebunkporte rugpiūčio 15- 
22.

— SAS stovykla bus Neringo
je rugpiūčio 29 — rugsėjo 6. 
— MAS CV-ba stovyklose or
ganizuoja ‘‘Ateičiai’’ žygius, ku
rie padėtų žurnalui apmokėti 
savo skolas. Kiekvienas stovyk
lautojas parūpina rėmėjus ku
rie pažada mokėti iš anksto su
tartą sumą pinigų už kiekvieną 
nueitą mylią. Pilna žygio dis
tancija yra 25 mylios (jaunu
čiam trumpiau).

ir derinti visa šitai, kol būsime 
visuotinai patenkinti.

Rasa Navickaitė

ATSITIKIMAS

tau laisvės ne- 
pasekmė gero gy-

Įvykdavo po pas- 
duodami

Tai buvo pirmi kursai, iš ku
rių negrįžau energingo entu
ziazmo pilna, pasiruošusi keisti 
ir keitimus priimti. Buvau la
biau pasiruošus atidžiau per
mąstyti ateities veiklos ir gyve
nimo žingsnius prieš juos im-

Sekmadienio rytą kalbėjo 
Kęstas Girnius. JĮ pristatė jo. 
brolis Saulius. Jo paskaita su-, 
kosi apie Dostojevskio “Didįjį 
Inkvizitorių” ir laisvės sąvokas, 
kuries ten liečiamos. Pirmiau
siai, Kęstas mums davė san
trauką “Didžiojo Inkvizito
riaus”. Toliau, mes visas jėgas 
sukoncentravom i jo žodžius.

Pagal vyriausiąjį inkvizitorių 
(kardinolą), laisvė, kurią Kris
tus suteikė žmonijai, yra jai 
per sunki našta. Žmogus tą lais
vę nori perduoti kokiam nors 
autoritetui (Bažnyčiai), kuri ją 
apkarpytų ir pasakytų jam. 
kaip su ia tvarkytis. Jis nenori 
būti atsakomingas už ją.

Klausimas: ar Dostojevskio 
laisvės sąvoka yra Įmanoma? 
K. Girnius teigia, kad nors tai 
atrodo gera ir gražu, praktiš
kai nevisuomet galima tai Įvyk
dyti.

Tauta ir kraštas
Ketvirtąjį paskaitininką,. Au

gustiną Idzeli. pristatė jo sesuo 
Marytė. Jis diskutavo J. Gir
niaus knygą “Tauta ir tautinė 
ištikimybė.” Pagal J. Girnių, fi
losofą. kultūra yra svarbiausia
tautos dalis. Palikti kraštą ne- dama,
reiškia palikti tautą. Tauta yra 
žmonės, ne žemė. Pagal A. Id
zeli. geografą, tauta be krašto 
negali išlikti; kraštas nuspren
džia žmogaus padėti, parodo, 
ką jis gali ar ko negali daryti. 
Mes esame Amerikos lietuviai, 
skirtingi nuo Lietuvos lietuvių.

Po paskaitos buvo ginčai 
tarp K. Girniaus ir A. Idzelio. 
Į ginčus Įsijungė ir kiti kursan
tai. Diskusijos buvo tęsiamos 
būrelyje.

Jie žuvo už laisve
Paskutinis vakaras buvo pra

dėtas su rimta dalimi. J. Jasai- 
tvtė buvo suruošus montažą 
priminti 1941 metų sukilimą ir 
visus tuos, kurie tikėjo ir ko
vojo už laisvę. Buvo laikas su
sikaupimui, mąstymui. Užbaig
ta žvakių užpūtimu ir mažo au
kuro uždegimu.

Bazo balius
Toliau — Bazo balius! Viso

kių skanumynų prisivalgę, su 
gyva nuotaika pradėjom links- 
mavakari. Prisišoko m valsų, 
polkų, tango, “jitterbugų” bei 
Įvairių tautinių šokių. Ir per 
visą vakarą Antanas Razgaitis 
ir Rimas Juzaitis nepailsdarrfi 
grojo akordeonais — pritarda
mi, papildydami mūsų trepsėji
mus.

Mes esame laisvi rinktis gėri
Kursų penktasis ir paskuti

nysis lektorius buvo dr. V. Vy
gantas, sustojęs Dainavoj tik 
trumpan laikui. Jo tema: Stu
dento ateitininko pasirinkimo 
laisvė. Mes esame tiek laisvi, 
kiek stengiamės ir norime bū
ti laisvi. Laisvė yra funkcinė 
vertybė. Ji yra priemonė. Tikė
jimas yra laisvas ir negali būti 
pr verčiamas.

Pasirinkimas yra pagrindinis 
dalykas. Laisvė rinktis tarp to, 
ko aš noriu. Rinkimasis be

Siekim, derinkim
Išvargę, su kun. Ylos “Lais

vės problema” knyga parankė
je. grįžom i namus. Mūsų pro
tuose sukosi mintvs. sąvokos ir 
statistikos, kurios ieškojo vietos 
mūsų galvosenos skyduos. Kur
sų medžiaga laukė dar daugiau 
informacijų, žinių. Manau, 
kad mes pajėgsim siekti, pildyti

New Yorko Marijos Pečkaus- 
kaitės kuopos moksleivių atei
tininkų suruošta metinė šventė 
Įvyko gegužės 1-2. Svečių susi
laukėm iš Brocktono. Philadel- 
phijos, Putnamo. Toronto. Wa- 
shingtono ir Worcesterio.

šeštadienio rytą susijaudinę 
kandidatai susirinko Kultūros 
Židinio ateitininkų kambarin 
nekantriai laukti egzaminų. Eg
zaminų komisija sudarė: Lore
ta Vainienė, dr. Stasys Rudys, 
tėv. Paulius Baltakis, OFM. K. 
Vainius, kun. J. Pakalniškis ir 
V. Vebeliūnienė.

Maždaug 1 vai. popiet pra
dėjo rinktis jaunimas. Jaunimo 
Centras pabudo iš miego ir pri
ėmė triukšmaujančius, juokau
jančius svečius. Mes juos pa
valgydinau su pėdos ilgumo 
dešrelėm, kopūstais, bulvėm ir 
užsiskanininiui —pyragais. Val
gėm ir gėrėm, kol buvom visiš
kai sotūs.

Po pietų dr. Elona Vaišnie- 
nė i‘š New Haveno kalbėjo te
ma: Alternatyvi visuomenė. Ji 
siūlė sudarvti tokia visuomene 
lietuvių gyvenime. Jei mums 
kas nepatinka, .su kuo nesutin
kame. stenkimės keisti, akty
viai prie to prisijunkime ne 
tik žodžiais, bet ir konkrečiais

NEW YORKO ATEITININKŲ IŠKYLA
Kai atkeliavo sekmadienis, 

birželio 13, New Yorko ateiti
ninkai atsigavo ir visi susikro
vė savo gėrybes i automobilius 
ir išvažiavo praleisti linksmą 
dieną Mohansic State parke.

Atsikėlėme anksti iš rvto ir 
devintą valandą jau buvom ke
ly. Puškely pradėjo baisiai lyti, 
bet mes nepabūgom. Kai nuva
žiavome. saulė vėl išlindo, ir 
jos spinduliai mus šiltai ap
siautė. Pikniko organizatorius 
K. Vainius buvo užėmęs gerą 
vietą ir, kai buvome gana gerai 
susitvarkę, užsiėmėm mėsos ke
pimu.

Gerai pavalgę, greit nuskubė
jo m prie ežerėlio, kur eilėj 
laukė daug žmonių laivukais 
plaukioti. Gana ilgai laukėme, 
bet pagaliau buvo mūsų eilė. 
Susėdome Į laivukus ir pasikeis
dami irklavom. Už valandos ar 
dviejų nusibodo mums plūdu
riuoti vandenyje ir grįžome į 
savo rikniko vietovę.

Dabar jau buvo privažiavę 
daugiau ateitininkų. Atėjo ir ne 
prašytas svečias — lietus. Vie
ni susirinko po lietsargiais, o 
kiti nebijojo sušlapti. Ką tik 
atvykusieji bandė kepti mėsą, 
o lietus sustojo tik tada, kai jie 
pabaigė valgyti.

Tada susiformavo orkestras. 
Viena armonika grojo; antra 
“kanes” mušė; trečia per šu-

kas pūtė; ketvirta Į buteli pūtė. 
Kiti dar prisidėjo. Šitas orkest
rėlis galėjo pasirodyti bent po
no Sullivano televizijos progra
moje. Po šios programėlės ki
ti norėjo laiveliuose plaukioti, 
bet deja, buvo uždaryta. Ber
niukai, matydami, kad mergai
tės buvo pasiilgusios vandens, 
jų pasigailėjo ir. pripildę bu
telius ir vandens šautuvukus, 
davė mergaitėm vandens tiek, 
kiek jos norėjo... ir nenorėjo.

Pagaliau atėjo laikas išsi
skirstyti. Maždaug septintą va
landą pasakėm draugam ir par
kui sudiev’ ir išdūmėme slavais 
keleliais. Tikiuos, kad jauniem 
ir seniem bus sunku šią dieną 
pamiršti. Rūta Oniūnaitė

Dainos SAS kursuose Nuotr. A. Norvilos

Phila. ateitininkų metine švente
čių iš New Yorko, Baltimorės, 
Washingtono. Iš Toronto atvy
ko Almis Kuolas.

Rinkomės gražioje p. Gaspa- 
rėnų sodyboje, kur erdvės 
daug, gamta graži, ežero van
duo vėsus ir skaidrus, o šeimi
ninkai — mūsų sendraugiai — 
ir tikrai malonūs.

Su šypsenomis sveikinosi su
sitikę draugai ir visi smagiai 
šnekučiavosi. Po registracijos, 
pasistiprinę užkandžiais ir atsi
gaivinę šaltomis vaisių sunko
mis, moksleiviai ėjo išklausyti 
pranešimų bei dalyvauti disku
sijose.

Nepasiduoti .,.
Studentų pirmininkas Vytas 

Mačiūnas aiškino apie veikimą. 
Jis pabrėžė, kad nereikia snaus
ti, reikia judėti ir ateitininkam 
veikti ateitininkų ir lietuvių 
grupėse. Reikia stengtis nepa
siduoti bendrai apatijai.

Po kelių klausimų, kandida
tai perskaitė savo rašinius. Daž
niausiai pakeliamieji turi egza
minus. Ši kartą jiem buvo duo
tos temos, ir jie turėjo parašy
ti rašinius, 
rašiniuose 
diskusijas, 
buvo gerai
šiem pasisekė puikiai.

Po šitos sunkios dalies buvo 
laikas sportui. Greit, pasiskirs
tęs i dvi dalis, jaunimas mušė 
sviedinį iš vienos pu'sės tinklo 
i kitą. Saulė kaitino ir vis ne
nustojo 
tininkai 
vėsiam 
kvapas
dens prie stalų, kur buvo vėl 
išdėstyti užkandžiai. Pasisotinę 
ir pasistiprinę, visi buvo 
ruošė ir gana susikaupę 
paskaitai.

Apie atsinaujinimą
kartą kalbėjo Almis
MAC CV-os vicepirminin- 
Jis kalbėjo apie Bažnyčios

Pavasario gale Philadelphijos 
ateitininkai pradėjo smarkiai 
ruoštis šventei. Po daugelio pa
sitarimų skelbė, kad šeimos 
šventė Įvyks birželio 19-20.

Suvažiavo sveteliai 
šeštadieni, birželio 19,

puikiais saulės spinduliais rin
kosi jaunimas iš Įvairių arti
mesnių vietovių. Matėsi

SU

NEW YORKE

sve-

veiksmais. Juk mažuma gali tu
rėti Įtaką į daugumą. Ji mums 
siūlė pergalvoti demokratijos 
definiciją: ką ji reiškia mums, 
ką mūsų tėvams? Ar tai derina
si? Dr. Elona citavo pavyz
džių, kur žmonės savo noru ir 
savo kova paveikė didesnę gru
pę.

Po to dar buvo diskusijos, 
kuriose toliau nagrinėjom de
mokratija laisve, komunizmą’ 
ir kt.

Vakare susirinkom i Toron
to “Birbynės" koncertą. Žiūrė
jom ir klausėmės mūsų drau
gų dainavimo bei šokių. Su iš
girstom melodijom, skamban- 
čiom ausyse, vykom Į jaunimo 
šokius Pvlaspethe. Ten linksmi
nomės ir kojų muskulus mikli- 
ncm. Bet ypatingas Įvykis at
sitiko pertraukos metu. Jauni
mas užuot stovėjęs ir kalbėjęs, 
judėjo pagal Rimo Juzaičio ak
ordeoną. Visi dainavom, kiek 
tik jėgos ir balso stygos leido. 
Dar susikibę rankom šokom, 
raitydami eiles per visą salę. 
Kai pabaigėm atsisveikinimus 
su “Birbynės" ansambliu, grį
žom namo poilsiui ir sapnam.

Sekmadienio rvta, nenorom 
atsikėlę, važiavom i pamaldas 
Maspetho Atsimainymo bažny
čioje. Vėliavos iškilmingai Įžen
gė i bažnyčią. Švento vandens 
•apšlakstymas ir prel. J. Balkū- 
no juostelių ir ženklelių palai
minimas paruošė juos mokslei
vių Įžodininkam.

Dėl to. kad buvo pirmas mė
nesio sekmadienis, kartu vyko 
ir šešt. mokyklos jaunimo mi
šios. Gitarų tonai maišėsi su 
vargonų aidais: naujos giesmės 
su tradicinėm.

Programa tęsėsi Centre. Po 
pusryčių, kuriuos nepaprastai 
skaniai ir skoningai suruošė tė
vų komitetas, pradėjom iškil
mingą posėdi. Prezidiuman bu
vo kviesti: Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis. N. Y. kuopos 
globėja V. Vebeliūnienė, die
nos paskaitininkas dr. Stasys 
Rudys, N. Y. sendraugių pirm.

(nukelta į 8 psl.)

Savo iškeltas mintis 
turėjo apginti per 
Buvo Įdomu' Visi 

apsiginklavę. Vi

kaitinti. Pagaliau spor- 
bėgo atsigaivinti ežero 
vandenyje. Virtuvės 
ištraukė visus iš van-

pasi- 
kitai

Kuo-

ir jų pareigas kaip tikin- 
Jis aiškino, kad atsižvel- 
i istoriją, žmogus ėjo ir 
ir i blogi. Negalima sa-

Philadelphijos ateitininkių kvartetas metinėj šventėj. Iš kairės: D. Stanku
tė, R. Makarauskaitė, R. Baraitė, D. Juzaitytė.

pa- 
pa-

nu-

ši 
las, 
kas. 
atsinaujinimą, jaunimo akimis
žiūrint, apie ateitininkų religin
gumą 
čiųjų. 
giant 
i gėri
kyti. kad dabar žmonija eina 
tik į blogi. Buvo nagrinėjami į- 
vairūs ir gana aktualūs klausi
mai.

Po diskusijų buvo susikaupi
mas. Bet tai nebuvo paprastas 
susikaupimas ar Įprastos mi
šios. Tai buvo jaunimo pamal
dos lauke, palydimos gitarų ir 
naujų giesmių. Jos paliko vi
siem labai gerą Įspūdį. Mišias 
laikė kun. A. Savickis ir 
sakė trumpą, jaunatvišką 
mokslą.-

Dainos prie laužo
Pasibaigus susikaupimui,

liepsnojo laužas. Laužą pravedė 
-Rasa Navickaitė ir Rimas Ju
zaitis. Nuotaika buvo nuostabi. 
Akordeonui palydint, išdainuo
tos vėl beveik visos stovyklose 
girdėtos dainos. Visi dainavo, 
juokėsi, vaidino ir šoko. Entu
ziazmas nemažėjo, jėgos nesi
baigė. Visi kuo nors pasirodė 
—ar kokiu instrumentu ar juo
ku. ar pasakojimu.

Jau ir laužas baigė degti, bet 
dainos ir juokai nesibaigė. Pa
sibaigus laužui, dar ilgokai jau
nimas pasišoko, vyresnieji 
smagiai šnekėjosi prie užkan-

džių ir kavos. Pagaliau atėjo 
laikas sakyti “labanakt” ir išsi
skirstyti i saldžiam miegui skir. 
tas vietas.

Pamaldos
Sekanti rytą buvo sunku kel

tis. bet visi susirinko j šv. An
driejaus bažnyčią mišiem. Daly
vavo ir vėliavos. Mišias laikė ir 
ateitininkam pritaikytą pamoks
lą pasakė Philadelphijos moks
leivių ateitininkų dvasios va
das kun. Kaj. Sakalauskas.

Iškilmingas posėdis
Po pamaldų rinkomės i para

pijos salę viešam posėdžiui. Po
sėdi atidarė at-kų sendraugių 
pirmininkas Juozas Kanavičius, 
pakviesdamas garbės prezidiu
mą ir pirmininkauti posėdžiui 
studena Rimą Juzaiti.

Buvo įneštos vėliavos. Toliau 
buvo pakėlimai. Moksleivių at- 
kų globėja ir egzaminų komisi
jos narė Virginija Mikėnienė 
perskaitė egzaminų protokolą. 
Įžodžiui vadovavo kun. K. Sa
kalauskas. Buvo išdalinti ženk
leliai ir juostos.

Šiais metais Į studentus pa
kelti: Kazimieras Ramanauskas 
ir Vytas Volertas; Į mokslei
vius: Vytenis Bakanas ir Alma 
Mataitytė; o i jaunius: Lidija 
Radikaitė, Loreta Radikaitė, 
Gintarė Gečytė ir Kristina Ju
zaitytė. Buvo sugiedotas ateiti
ninkų himnas.

Pakeltuosius sveikino kun. K. 
Sakalauskas, SAS CV-os atsto
vė Bernadeta Tutinaitė, MAS 
CV-cs atstovas Almis Kuolas ir 
kiti. Pakeltųjų vardu kalbėjo 
Vytas Volertas: Vėliavos buvo 
išneštos.

Toliau buvo pagrindinė pa - 
skaita dr. Elonos Vaišnienės. 
Prelegentė entuziastingai, labai 
gyvai ir Įdėmiai kalbėjo tema 
“Ateities smūgis”. Amerikoniš
kam gyvenime viskas taip grei
tai skuba, juda, mus daužo dva
siniais smūgiais ir traukia į su- 
sivienodinimą su visa aplinka. 
Priminė mums nepražūti, ne- 
sunykti svetimoj šalyj. Lietu
vių veikloje mes randame lyg 
poilsį, lyg atsinaujinimą. Turi
me įvertinti vyresniuosius, o 
vyresniesiem yra reikalingas 
jaunimas, kad būtų tęstinu - 
mas.

Prelegentė kalbėjo, kad tu
rime branginti tradicijas, reikš
mingąsias šventes, savo kal
bą. tautinį apdarą, tautinį šo
kį ir savo spaudą. Mes gi esa
me vieni kitiem lyg ta sveikata. 
Prelegentė klausytojų buvo šil
tai sutikta ir jai daug dėkota.

Meninė dalis
Meninę dali pravedė Danutė 

Vaškelytė. Mergaičių kvar
tetas: Danutė Stankutė, Rasa 
Makarauskaitė, Renata Baraitė 
ir Dana Juzaitytė (su gitara) pa
dainavo keletą dainų.

Jaunesniųjų at-kų dramos 
būrelis, vadovaujamas jų globė
jos Teresės Gečienės, suvaidi
no “Meškiuką Rudnosiuka”. 
Meškiukas — Nida Gailaitė, 
Meškinas Rudnosis — Vytenis 
Bakanas, Rudnosienė — Lidija 
Radikaitė ir kitus vaidino visi 
jaunučiai ir jauniai.

Posėdis užbaigtas Lietuvos 
himnu. Po to dar pasivaišino 
visi išalkę klausytojai. Skirsty
tis nebuvo lengva, bet Laikas 
greitai bėgo. Buvo žadėta su
sitikti ir vėl pasimatyti vasa
ros stovyklose. Dana J.
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SPORTAS
CHICAGA VĖL MEISTERIS— 

BET AR PELNYTAI?
Šis klausimas kilo Chicagoje 

stebėjusiem lemtinas rungty
nes dėl Š. Amerikos ir Kana
dos lietuvių futbolo meisterio 
vardo. Chicagos Lituanica pasi
laikė meisterio vardą, bet New 
Yorko Lietuvių Atletų Klubo 
aikštėje nenugalėjo.

Greitomis susipažinkim 
rungtynėmis. Komandų sudė
tys — meisteris Chicagos Litua
nica: Brondonisio; Žukauskas. 
Lisauskas, Kleinaitis, Gavėnia; 
Kunickas, Galenas; Ringus, Mi
kalauskas, Jenigas, Pikšrys, 
Burneikis. New Yorko LAK: 
Bagdžiūnas II; Vainius II, Čes- 
nausKas, Bagdžiūnas I, Vainius 
IV; Budraitis, Budreckas, Šilei
kis; Klivečka, Žadvydas, Saba
liauskas, Rauba, Kreicas, Bilec- 
kis, Market, Remėza II.

Rungtynės pradedamos abie
jų pusių atsargiai. Pirmas šū
vis į vartus tik 12 min. — šau- 

, na' mūsiškis Market, bet nepa
vojingai. 12 min. gera proga 
Sabaliauskas su galva perkelia 
per vartus. Newyorkieciai val
do aikštę. 21 minutėje 1:0 — 
Budraičio šūvis nuo virpsto at-, 
simušęs atsiranda vartuose. Ne
ilgas džiaugsmas — nesusigau
do vartininkas Bagdžiūnas II 
su Česnausku ir Mikalauskas 

• su galva išlygina 1:1.32 min. 
šimtaprocentine New Yorko 
proga, bet Sabaliauskas su Bu- 
drecku nesugeba sukrapštyti 
prieš tuščius vargus kamuolio. 
Toliau stebėtinai gerai ir už
tikrintai žaidžia Vainius IV kai
riojo gynikc pozicijoje. 37 min. 
Česnauskas su ’šį kartą silpno
ku Bagdžiūnu I užsitarnauja 11 
m baudini iš visai nepavojin
gos padėties. Veteranui Jeni- 
gui tai visai lengvas uždavinys 
ir Chicaga veda 2:1.42 min. 
jau 2:2 — Šileikio žemas šū
vis.

Antrame kėlinyje apylygis 
žaidimas. Chicagos patyrimą 
newyorkieciai atsveria kovoto- 
jiškumu ir energija. 33 min. 
Žadvydas pasiunčia geni pada
vimu Raubą į kelionę, deja, 
pastarasis, atsiradęs vienas, 
prieš vartininką, nesugeba iš
naudoti šios mirtinos progos. 
41 min. Chicaga jau priekyje 
3:2 — Pikrio šūvis. 43 min. 
3:3 — Šileikis turi užtenkamai 

*laiko nusitaikyti ir pasiųsti ka
muolį Į viršutinį vartų kampą.

Du pratęsimai po 15 min., 
abiem pusėm . atsargiai žai
džiant, palieka tą pačią pasek
mę.

Prieinama prie dramatiškos 
rungtynių pabaigos. Abi ko
mandos gauna mušti po 5 11 m 
baudinius. Pirmieji šauna new
yorkieciai’; Vainius II — yra, 
Klivečka — pro šalį, Žadvydas 
— yra, Šileikis pro šalį. Mar
ket — yra. New Yorkas 3, bet 
ir chicagiečiai pasiekia tą patį 
skaičių. Egzekucija žaidikų ir 
žiūrovų nervam kartojama. 
New Yorkas vėl pradeda — 
Vainius II — yra, Klivečka i 
virpstą — nėra, Žadvydas — 
yra, Šileikis vėl pro šalį. Mar
ket — vartininkui į rankas. 
Bagdžiūną vartuose pakeitu
siam Žadvydui krenta visa at
sakomybė ir neįmanomas užda
vinys — sulaikyti 3 baudinius. 
Nedaug trūko, šį uždavinį būtų 
atlikęs, nes keletos gerų šūvių 
jis vos nepaėmė. Chicagiečiai 
įkirte 3 baudinius iš 4 šūvių pa
silaiko dr. Ringaus taurę ir 
meisterystę dar vieniem metam 
Newyorkieciam lieka tik pa
guoda, kad savo žaidimu ir pa
sirodymu padidino ir Šiaip jau 
nemažą savo simpatikų skai
čių Chicagoj.

Daugiau apie rungtynes Chi-' 
cagoje kitą savaitę.

Pennsyl- 
Feliksas 
žinomas

FELIKSO VAIČIULIO 
ĮPĖDINIAMS

Prieš dvejis metus 
vania valstijoje mirė 
Vaičiulis, Amerikoje
dar kaip Felix Wajculos, pa
likdamas stamboką turtą. Yra 
žinoma, kad jis turėjo brolį An
taną Vaičiulį, kuris buvo žino
mas kaip Anthony Vichtele. gy
veno ir mirė Philadelphijoje, 
palikdamas žmoną ir kelis vai
kus, kurie turi teisę į dalį pa
likimo, jei tik būtų žinomi jų 
adresai. Taipgi buvęs dar ir 
brolis Jurgis Vaičiulis, žinomas 
kaip George Vaichulas, kuris 
gyveno Baltimorėj ir ten mirė. 
Gali būti, kad yra likę jo vai
kų.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite ra
šyti Lietuvos Generaliniam 
Kcnsulatui New Yorke tokiu 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N. Y. 10024.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lie tuvių 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 aD- 
sidrausti.

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

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

COPHRESI TRAVEL BUREAU Mr. 
Santos Rivera — a complete travel 
service individual and group travel 
air line & honeymoon package trips 
184’4 Newark Ave. Jersey City, NJ. 
Call: 201-435-4087

SERVICE

Sabias Dean Service Station open 7 
days a week general auto, repairs 
American & Foreign cars Road ser
vice and towing Call 201—968-7447

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—465-5607

H. W. MALE

GRILL MAN

Split shift 4 nites and 2 days 
Steady work, excellent salary 

Apply in person
LINDWOOD DINER 

2870 Linden Blvd. Brooklyn, N.Y.

Easton Upholstery Shop 1507 Neck 
Road, Brooklyn, web jobs, bottoms 
our specialty plastic and fabric slip 
covers and reupholstering seats re
built we come to your home Tel: 
375-5455

Harry”s B.P. Service Station gene
ral auto repairs road service tires, 
batteries and accessories 419 West 
Union Avenue. Call 201—356-9642

TOP SALARY
Capable of complete management 

and maintenance of 100 unit 
garden apts. N.J. shore area.

(201) 624-6644

A & A Furniture Repair all types of 
furniture repaired chair caning and 
rush seating refinishing all types 
furniture. 625-9609 / UL 7-6660

Riverside Atlantic Service Station 
open 7 days a week specializing in 
foreign cars general auto repairs. 
Road service, towing 201—939-9577
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’ GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • 
Duodamas geras lietuviškas maistas • Vila AUDRONĖ atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 26 d. iki rugsėjo 18 d. ir jau dabar pri
imami užsakymai • Kreiptis: E. JANSONAS 15 Rosedale St. Bos
ton, Mass. 02124, tel. 288-5999, o po birželio mėn, 20 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — Cape Cod 02655 — Mrs. Marija Jansonas • Visi 
maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

n'inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey 
'Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
su šiltu ir šaltu tekančiu 
ir $55.00 savaitei dviem

mūsų vasarnamyje. Kambariai 
vandeniu kainuoja tarp $45.00 
asmenim. Atdari nuo Memorial Dienos iki pirmo spalio.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

Hotel Croft Hall
601 Atlantic Ave., Ocean City, New Jersey 08226 

Telefonai: (Area Code 609) 399-9871; privatus 399-1221

Vasaros atostogos prie Atlanto
GERIAUSIAI pailsėsite garsiojoje atostogų šalyje, Ken
nebunkport, Maine. Pranciškonų vadovaujama vasarvietė 
priima pavienius asmenis ir šeimas labai prieinamomis 
kainomis.
SEZONAS šiemet prasideda birželio 26 dieną ir baigiasi 
rugsėjo 6 dieną.
DAUGELIO metų praktika parodo, kad tūkstančiai grįžta 
pailsėję žavioje ir nesugadintoje Maine gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje bei mūsų dideliame baseine. Ir jūs galė
tumėte būti jų tarpe. Dėl informacijų ir rezervacijų 
kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY — Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207) 967-2011.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Atletas

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

OIL PAINTINGS reproductions for 
the entire family from your favor
ite photo Call: 783-7471 Brooklyn

The best spray gun in the East! 
Contact us for 'aircraft painting in
cluding alumigrip. Facilities for C 
150 to GII Suffolk — 516-288-6250

Marc Anthony Coiffures — latest in 
creative hair styling childrens hair 
cutting wigs & wiglets sold, serviced 
late nite Fri 1416 Morris 687-9353

Williamstown Upholstering Compa
ny new furniture made to order 109 
North Main Street Williamstown, 
N.J. Call 609-629-5586

LEGAL TYPING SERVICES pick 
up and deliver — Mrs. Kydd 102-15 
34th Avenue Corona, New York 
Call 672-3317

BELLUSCI Travel Inc. 1396 Forest 
Avenue Bellusci Building Staten Is
land Groups and individual travel 
Call 447-6944

DELMAR TRAVEL SERVICE INC. 
7302 Thirteenth. Avenue, Brooklyn 
Group and individual travel — call 
680-4250

Eddie’s & Carls auto body specialists 
all work guaranteed we take pride 
in our work 6120 Kennedy Boule
vard West N.Y., N.J. 201-868-4404

Stelton Friendly Servcie Station — 
open 7 days a week complete auto 
service 24 hour towing. Tires, bat
teries, accessories 201—752-3343

TRAVEL Reservations Inc. — for 
groups and individual travel — 311 
Mamaroneck Avenue White Plains, 
New York. Call 914 WH 9-9116

Two Guys Texaco Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteries — Call 201—945-9799

Danny’s American Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires 
batteries & accessories State High
way =37 West and Michele Drive 
Toms River, N.J. Call 201-341-9817

CROSS KEYS Esso Service Center 
general auto repaints road service. 
24 hour towing service. Tires, bat
teries, and accessories Black Horse 
Pike •& Cross Keys Rd Cross Keys, 
N.J. Days call 609—629-8938, nites 
609—445-1007 ask for Chuck.

JACOB ABOUTEOUL
254 65th Street, New York 

CARPENTER
Kitchen cabinets - Book shelves 

Stores fixtures 
All kinds of paneling 

Call 336-7566, after 6 PM 998-0264

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!
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Creative Photography by Richard. & 
Richard weddings, showers, parties: 
black & white, color. 256 Park Ave. 
•East Rutherford, NJ. 201—933-1788

Great Kills Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
road service, towing, tires, batteries 
& accessories 24 Nelson YU 4-0600

Carpet Masters Company 37-08 90th 
Street Jackson Heights 100% nylon 
carpets installed wall to wall. Rugs 
cleaned in your home or in our plant. 
Tiles & linoleum. Guaranteed work. 
Free estimates. Call 424-3475 Jessie

JAMAICA TOWING
106-33 157th Street Jamaica com
plete service on Foreign and Do
mestic repairs — collision experts 
24 hour towing. Open 5 days a week 
Call 297-1600 ask for Tomy or Walt

Golden Bell Diner Sunday to Thurs
day 6AM to 1AM Friday and Satur
day 24 hours orders to go Route 9 
and Adelphia Road 201—462-7259

C & J HOME IMPROVEMENT — 
plumbing, electrical, carpentry, pa
nelling and repairs no job too small 
we take pride in our work

Call 455-3393

CAR GLASS CO. — Auto glass our 
specialty — 182 Ridge Street New
ark, N.J. Call; 201-481-1240

TRINKA’S FUNERAL SERVICE
198 Main Street Little Ferry, New 
Jersey 439 Maywood Avenue, May
wood, New Jersey dependable ser
vice and dignity Call 201—487-3050 
Helene Trinka Faustini (manager)

ED’S AUTO BODY — Complete 
auto body . repairs collision experts 
244 South Washington Ave. Bergen
field, N.J. Dial: 201-384-0240 “

COUNTY VAN & STORAGE Inc.
Long Distance and Local Moving 

MODERN WAREHOUSE
Agent for Greyhound Van Lincs

Call:
914 YO 5-1010

JULIO PEREZ III Automotive Ser
vice open 7 days a week general au
to repairs road service and towing 
and tires batteries and accessories 
290 South Summit Avenue Hacken
sack, N.J. Call 201-487-4909

Flynn Appliances Inc. 2 stores: 201 
568-1500 — 44 Grand Ave. Engle
wood. N.J.; 201 664-1500 — 163 West
wood, N.J. Air conditioners $99 up.

H. W. FEMALE

- EXP LEGAL 
SECRETARIES 

Temporary — $4.00 per hour 
M.I.T. COMPUTERS SYSTEM

50 West 36th Street 
Call 947-7536

Exp operators on. dresses & sports
wear on Merrow & Singer machines 
semi section excellent pay vacation 
and benefits 516 TA 6-3151 ’til 6PM.

CHALLENGING NEW CAREERS 
IN DESEASE PREVENTION 

PROGRAM
Working from the East Boston 

Neighborhood Health Center, a 
house to house program for early 
detection and treatment of chronic 
diseases will begin July 1. Positions 
available (residents of East Boston 
preferred). Registered Nurses: with 
Public Health experience to carry 
out home screening program. Hours 
flexible. Car and driver’s license re
quired. Home Health Aide: to as
sist nurse with household visit. High 
school or equivalent. Flexible hours. 
Car and driver’s license 
Italian or Spanish fluency 
Secretary: administrative 
skills required. Business
& experience preferred. Knowledge 
of Italian desirable. — Boston City 
Hospital. 617-424-5282 9 AM-4 PM

desirable, 
desirable. 
& typing 
education

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

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

Flushing®: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

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

" Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

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&% • 1 year Term Deposit — 5?4%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

> DISPLAY H. W. MALE

Boarding for all domestic animals 
reasonable rates pick-up delivery — 
Trio Animal Boarding 152 King St. 
Brooklyn, NY. 852-5566 ask for John

ASBURY LODGE REST HOME for 
the aged. State approved. 1 block 
from the ocean church and shopping 
205 3rd Avenue Asbury Park, New 
Jersey Call 201-988-7479

Brothers Restaurant and Caterers, 
Inc. formerly Candy Kitchen open 6 
days a week closed Sunday 67 West 
Main St. Soramerville 201—725-9795

V & J Pizzeria open 7 days a week 
Sicilian and Neopolitan pizza — a 
family place Valley Road and Ham
burg Tpke Wayne NJ 201—628-9840

Spring Cod springing fish the most 
modern on coast Montauk’s newest, 
biggest, fastest Viking Star 5 AM 
heated fishing rails heated cabins 
bunks hot food reclining seats. Capt. 
Paul Fasberg 516—668-5924 or- 2732

Marvin’s Liquors and Delicatessen 
open 6 days a week a family place 
we also deliver 67 Elizabeth Avenue 
Newark, N.J. Call: 201-248-2144

i Santana Friendly Service Sta ..on - - | 
open 7 day a week general auto re- ; 
pairs road service & towing tires, I 
batteries Newark NJ 201—621-2695 •

PEDRO Motors used cars open 7 • 
days a week 100x100 guarantee — 
41ąt Street & Kennedy Boulevard, 
Union City, N.J. 201-864-8867

QUALITY CARPENTRY 
Finished Kitchens and Basements 

Complete remodeling & Alterations 
Residential and Commercial 

Lie. 691653 Call: 931-9779

Ernest’s Restaurant 71-28 Cooper 
Avenue near Myrtle Avenue Brook
lyn, New York open 7 days a week. 
Steaks and chops. Call: 497-9229

The Rolling Pin Restaurant&Lunch- 
eonette open daily 6AM-9PM Sat. & 
Sun. SAM-5PM good food at reason
able prices — Call 201—827-9947

PAINTED PONY’ RANCH Lake Lu
zerne, N.Y. 12846 The East's most 
Western Ranch—fun for all seasons 
a family place — Ideal for children 

Write for Brochure 
or call 518-696-2421

Hobby Coop Ceramics 12 Strawton 
Road West Nyack open Tues. Wed. 
Thurs. and Saturday 10 AM to 4 PM 
Ceramic supplies — 914 EL-8-2358

CHARLIES 
RESTAURANT

Open 6 days a week steaks chops 
seafood — a family place 13 South 
Kentucky Avenue Atlantic City, 
N.J. 609-344-9743

Hardaway's Quality Outfitters spe
cializing in plastic slipcovers made 
of 12-16 gauge with welting also re
upholstery and repairing slipcovers 
and drapes from large selection of 
fine fabrics estimates call 491-8492

Plainfield, N.J. 3 yr old 4 bedroom 
home, acre land, central air con
ditioned, finished basement, large 
living room, modem eat in condition, 
dining room, den, recreation room. 
Suitable for large family. Large 2 
car garage attached Principals only. 
Priced for quick sale. 201—756-5775

GARAGE-Body Shop for Sale with 
17 acres land main highway good 
opportunity. Other interests must be 
seen to appreciate. Will take mort
gage. Must sell. 518—943-4710

THE BETH WOOD, Totowa, Lacka
wanna Ave. (off Rt. 46). Continen
tal cuisine. Subdued early American 
decor & warm relaxing atmosphere, 
Lunch fr $2.25, dinner fr $4.75 (Fri. 
Sat, and Sun.) Closed Monday. Orch 
and dancing Fri and Sat 'til 1 AM. 
(201) 256-8316

BUMPER STRAIGHTENERS
Experienced, up to $5.25 an hour, 
vacation and holiday pay, will pay 
for moving expenses. If interested 
call collect:

. (315) 472-7073

MEN 
OVERSEAS 

EMPLOYMENT 
We assist in 

employment overseas 
WORLD WIDE 

OVERSEAS EMPLOYMENT 
SERVICE

For information call 
201-964-3855 

2165 Morris Avenue 
Union, N.J.

Suite 9
Hours 9 AM - 5:30 PM.

DISPLAY

Sutton .- Maged and Co. Local and 
Long Distance Movers licensed and 
bonded — 2 men and truck $12 per 
hour. 520 Fifth Avenue New York, 
New York Ca..: 787-7135

COLONIAL ARMS HOTEL — 123 
Main Street Warrensburg, N.Y. For 
reservations call 518—623-3481

ADC Driver Training School Inc. — 
34-26 B 207th Street Queens Village 
beginners, teenagers nervous &• old
er people; refresher courses in driv
ing we stress defensive driving all 
accredited driving instructors Call 
<76-0994

EL ESCORIAL
Fine Spanish and Mexican Cuisine. 
84-23 37th Avenue Jackson Heights 
open daily, lunch, cocktails, dinner 
Flamenco guitar Fri - Sat - Sun Eve 
your hosts Ruben & David Brizuela

Call 476-1870

Hotel Forget-Me-Not room & board 
home cooking and baking children 
half price for information write or 
call Wildwood Crest, 609-522-2258

BOB’S CYCLE CENTER authorized 
dealer for Indian motorcycles and 
mini bikes. Carrying a full line of 
the custom chopper accessories for 
Harley division 1301 U.S. Highway 
No. 1, Rahway, N.J. 201-381-8779

Ralph’s Grand Esso Service Center 
Open seven days a week general re
pairs and inspection work road ser
vice and towing you call—wc haul 
363 West Grand Avenue Rahway, 
N.J. — 201-382-9469

The classic guitar and drum pad we 
teach classic guitar, plectrum basic 
guitar, drums and mandolin — 211 
Closter Dock Road 201—767-1175

WILKINSONS SPORTS
Open 6 days a week a family place 
where better bowling begins — also 
golfing equipment — 245 New Dorp 
Lane Staten Island call 351—9105 
or 351-1500 ask for Ron-Ken Rigatti 
or Jerry Frankamano

HEAR WITH HOTHIKG 
IN EITHER EAR’!

NO ONE WILL 
KNOW YOU 

WEAR A 
HEADING AID

FREE 
DEMONSTRATORS 

NO OBLIGATOR

SAM0T0NEHSA,l>
8009 5th Ave., B'klyn.

833-9848 
WE ACCEPT MEDICAID

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208

I --------Allen R. Shipley ---------
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Už a.a .Lietuvos gen. konsu
lą V. Stašinską mišios, kaip ir 
kiekvienais metais, bus liepos 
15 d. 8 v.r. Aušros Vartų bažny
čioje. Konsulas imirė 1967.

Putname ateinantį sekmadie
ni, liepos 18, bus lietuvių die
na. Iš New Yorko vyksta auto
busas, kurį organizuoja Darbi
ninko administracija. Daug kas 
važiuoja ir privačiomis mašino
mis, nes ten susitiks su Ne
ringos mergaičių stovyklauto
jomis, kurios atvyksta iš Ver- 
monto atlikti programos.

Dariaus ir Girėno tragiš
ko į Lietuvą skridimo minėji
mas, kaip -anksčiau pakartoti
nai skelbėme, įvyks .liepos 17, 
šeštadienį, 4 vai. popiet Broo
klyne, Lituanica aikštėj, prie 
Dariaus ir Girėno paminklo. 
Invokaciją sukalbės kun. J. če- 
kavičius. Kalbės dail. J. Juodis 
ir kt. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Dail. V. K. Jonyną ryšium su 
jo pastatyta koplyčia Amster
dame, N. Y., birželio 22 paro
dė Albany televizijos 6 kanalas. 
Viso buvo per 3 minutes. Bu
vo pasikalbėjimas su dailinin
ku ir buvo parodyta naujoji lie 
tuvių kapinių koplyčia.

Skauty-skaučiu Simo Kudir
kos stovyklos vadovų posėdis į- 
vyks liepos 18, sekmadienį, 
12:30 vai. 'popiet 116:18 85 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Po
sėdis yra labai svarbus stovyk
los pasisekimui. Visi jos vado
vai kviečiami dalyvauti.

Dr. Stasys ir Julija Petrauskai 
šiuo metu atostogauja prie 
Lake George pas p. Slyvynus 
— Blue Water Manor vasarvie
tėj.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M., Fcrdhamo lituanistikos 
programoje liepos 15-16 kal
bės apie lietuvių poeziją išeivi
joje. Paskaitos pradedamos 1 
v. popiet. Memorial Hall, kam
barys 322. Gali atsilankyti ir 
neužsiregistravęs jaunimas.

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke rengia iškylą prie jūros 
liepos 18; sekmadienį, 9 vai. ry
to Jones Beach šeštame paplū- 
dymy, prie “picnic area’’. Visi 
Neo-Lithuanai kviečiami su šei
momis ir draugais kartu pasi
maudyti ir pabendrauti smėlio 
ir jūros prieglobsty.

Dr. Vytautui ir Marai Vygan- 
tams birželio 27 gimė duktė, 
kuriai duotas vardas Kristina- 
Rasa. Jie augina dukrą Moni
ka.

Leonas Žvinis, gyv. Brook- 
lyne, jau kuris laikas paguldy
tas ligoninėj dr. Snieškos 
priežiūroj. Draugai linki greit 
pasveikti.

Dail. Kazimieras Žoromskis 
visai vasarai išvažiavo į Ken- 
nebunkportą vasaroti pas tėvus 
pranciškonus. Ten jis turi gali
mybės tapyti.

* Sekmadienį, mgpiučio 1, 1971
1 visi keliai veda į

I
 “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS

rengiamą 30 metų sukaktuvinį 

RADIJO PIKNIKU
PLATTDEUTSCHE PARKE

(Sis radijo piknikas bus paskutinis didžiajame New Yorke)

PROGRAMOJE: Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti 
“Miss Lithuania, 1971” • Dainos; Tautiniai šokiai • Pra
džia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. Šokiai 5 vai. • Piknikas 
įvyks bet kokiam orui esant! • Įėjimo auka — $2.00.

Veiks DARBININKO nauju knygų ir plokštelių kioskas. 
Lietuvos Vyčių taut. Šokių grupei vadovauja Birutė Radzivanienė.« Visus nuoširdžiai kviečia

* Dr. Jokūbas J. Stukas, Dir.

Vienuolynas___ ..... GL 5-7068
Redakcija _______ GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Steponas Paknys, 58 m. 
amžiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
liepos 11, palaidotas iš Angelų 
Karalienės liepos 14 Cypress 
Hills kapinėse. Šermenimis rū
pinosi Šalinskų laidotuvių įstai
ga. Paliko liūdinčią žmoną Tek
lę, motiną Jevą ir brolį su šei
ma Kanadoje.

Su a.a. Albinu Gražiūnu atsi
sveikinimas Šalinskienės šerme
ninėj įvyko liepos 9 vakarą. 
Kun. J. Aleksiūnui sukalbėjus 
rožančių ir maldas, St. Dzikas 
perėmė vadovavimą. Ateitinin
kų sendraugių vardu kalbėjo 
Pr. Naujokaitis, spaudos ir raš
to žmonių vardu — tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, LB 
Woodhaveno ap-kės vardu — 
Aloyzas Balsys; studijų draugų 
— Vytauto klubo — vardu — 
Juozas Giedraitis, giminių var
du — pusbrolis židžiūnas, Tė
vynės Sargo štabo ir Krikščio
nių Demokratų vardu — St. 
Dzikas.

Vengry laisvės kovotojų 
draugija “Hungarian Freedom 
Fighters” rengiasi minėti Ven
grijos 1956 m. sukilimo 15 m. 
sukaktį. New Yorke toks minė
jimas rengiamas spalio 24 Ro
osevelt viešbuty. Ir lietuviai 
kviečiami prisidėti. Kreiptis ad
resu: Hungarian Freedom Figh
ters, 213 E. 82 St., New York, 
N. Y. 10028. Tel. (212) 249- 
0090. Artimiausias tuo reika
lu susirinkimas liepos 20, ant
radienį, 7 vai. vak.

Msgr. Audrys Bačkis

Redakcijoje lankėsi Msgr. 
Audrys Bačkis, atvykęs iš Af
rikos atostogų pas tėvus Wash
ingtone. Jis visą laiką darbuo
jasi Vatikano diplomatijoje. 
Šiuo metu nuo 1970 lapkričio 
yra delegatūros sekretorius La
gos mieste (Nigerijoje). Prieš 
tai buvvo Costa Ricoje, Filipi
nuose, Turkijoje, Syrijoje.

Darbu Afrikoje patenkintas. 
Žmonės nuoširdūs; religinis gy
venimas nuoširdus ir plinta. Re
liginius pergyvenimus linkę 
reikšti savo afrikinėm formom. 
O tų formų yra gausu, nes tarp 
50 milijonų Nigerijos gyvento
jų yra labai daug tautybių, ga
lima sakyti genčių, kurios turi 
savas kalbas ir savas tradicijas.

Atsitikimas...
(atkelta iš 6 p si.)

K. Vainius, buvęs N. Y. sendr. 
pirm. St. Dzikas, SAS-CV-bos 
pirm. Jurgis Oniūnas, dr. Do
mas Jasaitis ir tėv. Paulius Bal
takis. Toliau buvo ateitininkų 
credo.

Grupių vadovės R. Čepulytė, 
R. Navickaitė ir L. Vainienė 
pristatė kandidates, kurioms 
buvo leidžiama duoti įžodį: jau
nučių — E. Zikaraitė, jaunių— 
R. Sabalytė, V. Leleivaitė, vy
resniųjų — J. Kulpaitė, R. Le
leivaitė, R. Oniūnaitė. Tėv. P. 
Baltakis perskaitė įžodį, o dr. 
Jasaitis įteikė ženklelius ir juos
teles.

Po to sveikinimo kalbas pasa
kė konsulas, S AS CV-bos pir- 
min., sendraugių pirm., moks
leivių pirm., dr. Jasaitis ir kuo
pos globėja. Taip pat perskaity
ti gauti raštiški sveikinimai.

Toliau "buvo dr. Stasio Ru
džio iš Tennessee paskaita: 
“Skaityk laiko ženklus”. Nau
dodamas keitimąsi, kurs vyks
ta technologiniame ir komer
ciniame gyvenime, jis apie tai 
suvedė įvairias mintis. Mes esa
me ypatingai dėkingi dr. Sta
siui už jo atvykimą iš taip toli, 
pašventimą savo laiko ir pini
gu.

Toliau: meninė programa, ku
rioje dalyvauja jaunės ir vyres
nieji moksleiviai.

Šviesos užgesintos. Kamba
riuose vyrauja tamsa ir tyla. 
Tik žvakių liepsnų šviesa iliu
minuoja skaitytojų veidus. Šo
kių, muzikos ir poezijos pynė 
pavadinta “Jaunystės vainikas”.

Įvairūs jauni balsai pasako
ja apie jaunystės lamunią, už
sidegimą, pergyvenimus ir 
brendimą. Muzikos tonai papil
do skaitymus ir pačią nuotai
ką. Basos mergaitės, baltoms 
suknelėmis apsirėdžiusios, išpil
do nymfu šokius. Jos sukasi, tv- 
liai siūbuoja ir į dangų iškėlu- 
sios rankas dėkoja už jaunys
tės įvykius. Žvakės užpučiamos, 
šviesos uždegtos.. žmonės juda, 
ir momentas pranyksta. Padė
kojau! publikai ir šventę už
baigiami ateitininkų himnu.

Dar liko loterija. Premija yra 
dail. G. Žumbakienės kerami
kos paveikslas. Prieš traukimą
L. Vainienė trumpai paaiškino, 
kad 100 dol. pelno buvo iš anks 
to studentų draugovės pažadė
ta Lietuviu Fondui. Likusis pel
nas bus padalintas tarp N. Y. 
moksleivių ir sendraugių. Pačia 
loterija rūpinosi ir ją organi
zavo A. Sabalienė. Traukimo re 
zultatas: paveikslą laimėjo N. 
Baltrulionienė.

Taip ir užsibaigė savaitgalis. 
Kitų miestų jaunimas išvažia
vo patenkintas įvykiais ir susi
tikimu su draugais. N. Y. jau
nimas išsiskirstė poilsiui po į- 
tempto pasiruošimo darbo. Vy
resnieji pergalvojo mūsų klai
das, nusiteikimą ir dvasią. Po 
šio “atsitikimo” mes visi vie
nokiu ar kitokiu būdu jautė
mės papildyti ir nudžiugę.

Rasa

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, praleidęs a- 
tostogas, vėl įsijungė į bendrą 
darba.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, pranciškonų spaustuvės 
vedėjas, grįžo iš atostogų.

Parduodamas namas iš 10 ir 
pusės kambarių Richmond Hill, 
prie Forest Parko, arti Jamai
kos traukinio. Namas gerame 
stovyje. Dvigubi langai, alyva 
šildomas, paliekama šaldytu
vas ir plaunama mašina. Kam
pinis namas su dideliu žemės 
plotu, garažu, privatus įvažiavi
mas. Kaina 49.900. Informaci
jai tel. VI 7-2367.

Parduodamas mūrinis vienos 
šeimos nanas Highland Park, 
Cypress Hills rajone, 4 miega
mieji, modemiška (wall oven), 
virtuvė, įrengtas rūsys, didelis 
kiemas, patio, gazinis karšto 
vandens šildymas, mašina in
dams plauti, džiovintojas, šal
dytuvas. Kaina 28,0 0 0 dol. 
Skambinti MI 7-6579.

Mary L. Rudack-IVaškienė iš S.B. įteikia rožes 1970 m. iškiliajai lietu
vaitei — Frances Kwesell-Kveselytei iš Brocktono. šių metų iškilioji lie
tuvaitė bus renkama rugpjūčio 8 lietuviškų radijo programų metiniam 
piknike Romuvos Parke, Montelloj.

Pavergtų Tautų savaitė New Yorke
Šiais metais Pavergtų Tautų 

Savaitė švenčiama liepos 18- 
24. New Yorke Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimas pramato 
tokia minėjimo programą:

Liepos 15 — 2 vai. popiet 
miesto valdybos namuose John 
V. Lindsay įteiks Pavergtų Tau
tų Savaitės proklamaciją.

Liepos 18 — pamaldos 10 v. 
Šv. Patriko katedroj. Mišias au
kos prel. J. Balkūnąs. Pamoks
lą sakys bazilijonų provincijo
las tėv. P. Paschak. Tą pačią 
dieną 11 vai. protestantų pa
maldos Šv. Jono katedroj.

P. ir St. Leveckiai a.a. Alek
sandros 'Snieškięnės atmini
mui vietoj gėlių Kultūros Židi
niui paaukojo 20 dol.

Eugenija Vainienė vietoj gė
lių prie a.a. Albino Gražiūno 
karsto Kultūros Židiniui aukojo 
10 dol.

Antanas Razickas iš Ridge
wood, N. Y., ilgesnį laiką jau
tėsi geriau, bet šiomis dienomis 
vėl išvežtas į ligoninę. Drau
gai linki greit pasveikti.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, pradėjo atostogas. 
Į darbą grįžta rugpiūčio 2.

Jonas Galiūnas liepos 10 iš
skrido poilsiauti į Hot Springs, 
Arkansas, kur išbus tris savai
tes. Jis gyvena Kultūros židi
nyje ir dirba pranciškonų 
spaustuvėje.

Juozas Andriušis, Haven Re
alty savininkas, praneša, kad 
vasaros laiku šeštadieniais jo 
įstaiga yra uždaryta. Darbo die
nomis veikia nuo 9:30 r. iki 
7:30 v.v.

Available May, 1972 two 
rooms in Lithuanian boarding 
house run for and by Lithua
nians. All house . privileges. 
Located in Maple Shade, N.J., 
45 minutes from Philadelphia. 
Modern 1 story house, 1 year 
old, all electric, individual heat 
thermostats each room, televi
sion, fireplace, ¥2 acre ground 
with picnic table, patio, svim- 
ming pool, trees, flower and 
vegetable gardens, 2 blocks to 
church, stores, buses. Room 
with double bed, 175 dol. per 
month, room with single bed, 
155 dol. per mo. Rates include 
all meals. Write: Mrs. J. James, 
3005 Glenridge Ave., Alhamb
ra, California 91801.

Wanted for above house — 
Lithuanian couple as house
keeper, cook, caretaker. 200 
dol. per month salary to start, 
plus room and board. Position 
available immediately. Oppor
tunity here for talented, hard
working Lithuanian couple to 
earn higher income by helping 
to establish several smaller 
units for elderly Lithuanians 
and creating a “little Lithua
nia”. Seashore property also 
available for similar develop
ment. Write: Mrs. J. James, 
3005 Glenridge Avenue, Al
hambra, California 91801.

Liepcs 24 — 10:30 vai. žydų 
pamaldos Temple Emanu-El.

Teisėjo Matthew Troy pirmi
ninkaujama amerikiečių organi
zacija “Captive Nations Week 

-Committee of New York” lie
pos 18 papildomai kviečia rink
tis 9 vai. ryto prie 59 St. ir 
5th Avė. Po to paradas penktą
ja Avė. iki katedros. Po pamal
dų paradas 5 Avė. iki Central 
Park Mall (prie 72 St.). Ten 
11:45 ceremonijos, kalbos ir 
tautiniai šokiai. 2 vai. demon
stracijos prie Sovietų pasiunti
nybės prie JT, 67 St. ir Lex
ington Avenue.

Tą pačią liepos 18 dieną a- 
merikiečių organizacija “Ame
ricans to free the Captive Na
tions, Inc.” prie Laisvės Statu
los nuo 1:30 iki 4:30 rengia 
specialią programą: “Captive 
Nations honor America, Land 
of Liberty”. Pagrindinis kalbė
tojas dr. Carl McIntyre/ didis 
kovotojas prieš komunizmą. Da
lyvaus ir Kanados Pavergtų 
Tautų organizacijos delegacija.

Lietuviai kviečiami prisidėti 
prie šių renginių ir dalyvauti 
su tautiniais drabužiais ir or
ganizacijų vėliavom.

MIRĖ
JUOZAS NAKUTAVIČIUS

A.a. Juozas Nakutavičius

Juozas Nakutavičius, gimęs 
1902 balandžio 13. gyveno 
Richmond Hill, N. Y., mirė lie
pos 5, palaidotas liepos 8 iš 
Apreiškimo bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime pa
liko žmona Prana, sūnus Vita 
ir Juozą, seseri Brone, brolius 
Beną ir Joną bei kitus gimines.

Velionis Lietuvoj buvo iš
tarnavęs apie 20 metų II-rame 
pėstininkų pulke ir su pasižy
mėjimu išėjo su viršilos titulu.

Šeima visiem širdingai dėko
ja už dalyvavimą laidotuvėsę, 
gėles bei mišias, kurias skyrė 
už a.a. Juozo vėlę, kunigam už 
pamaldas. J. Garšvai už man
dagų patarnavimą šermeninėj, 
visiem, kurie mus užjautė liū
desio valandoj. Ta pačia pro
ga Nakutavičių šeima a.a. Juo
zą įrašo į Kultūros židinio fun
datorius, paaukodami 100 dol. 
Taip pat užprašydami penke- 
rias mišias Tėvų Pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne. Seimai 
nuoširdi pranciškonų padėka 
už aukas.

Kun. J. Jutkevičiaus laido
tuvėse iš Bostono dalyvavo ku
nigas klebonas A. Baltrušūnas, 
kiti kunigai ir nemaža pasaulie
čių.

Putname lietuvaičių seselių 
metinė šventė įvyks liepos 18, 
šį sekmadienį. Programą atliks 
stovyklaujančios mergaitės. Au
tobusas iš Bostono išeis nuo 
Lietuvių Piliečių Dr-jos, So. 
Boston, 9 vai. ryto. Kelionė į 
Putnamą ir atgal — 4 dol. as
meniui. Užsisakyti pas Oną U- 
levičienę tel. AN 8-1920.

Af A 
ALEKSANDRAI 
SNIEŠKIENEI 

mirus,
jos sūnui dr. ANTANUI SNIEŠKAI ir jo šeimai 

gilią užuojautą reiškia

Leonilda Mikuckienė 
Irena ir Jurgis Okuniai

Mielam kolegai dr. ANTANUI SNIEŠKAI ir visai šeimai 
dėl mylimos motinos

A y A

Aleksandros Snieškienes
mirties gilią užuojautą reiškia

New Yorko Lietuviu Gydyto  jie Draugija

Mielam kolegai dr. PETRAUSKUI ir jo Šeimai 
mylimam Tėvui mirus Lietuvoje gilią užuojautą reiškia

New Yorko Lietuvių 
Gydytojai Draugija

A f A

Jonui Petrauskui
pavergtoje Lietuvoje mirus, jo sūnui dr. Stasiui Petraus
kui nuoširdžią užuojautą reiškia

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių
Gydytojų Sąjunga

Liūdesio valandoj motinai Evai, žmonai Teklei ir visai 
šeimai, visų mūsų mylimam

A. j A.

Stepui Pakniui
mirus, gilią užuojautą reiškia

Feliksas ir Jurgis ZABIELSKIAI

Lietuvos Medicinos ilgamečiu! darbuotojui
A y A

Dr. Motiejui Nasvyčiui
mirus, jo dukroms Salomėjai, Giedrei, Danutei ir jų šei
moms bei kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga

Alto Bostono skyriaus val
dyba posėdžiavo birželio 30. Va
sario 16 minėjime aukų surink
ta 2,500 dol., iš jų 2,000 dol. 
pasiųsta centrui. Skyriaus pir
mininku buvo Edmundas Cibas. 
Naujos valdybos rinkimas į- 
vyks po vasaros atostogų.

Algis Mockus, Kazio ir Mari
jos Mockų sūnus, prieš kelis 
metus grįžęs iš kariuomenės ir 
čia baigęs universitetą, gavo 
darbą Albany, N. Y. Kadangi 
jo darbas yra greitkelių žiny
boj, tai tarnybos reikalais jis 
apvažinėjo veik visą Ameriką.

Choristam, vykstantiem-į IV 
dainų šventę, klebonas kun. 
A. Baltrušūnas paskyrė 450 
dol.




