
MR • V. SIMKUS
2429 WAR If LAR AVt., 
BALTE V«>*s* . ML*. 2121A

DARBININKAS
Vol. LVU Nr. 15 PosUKe^Sid^BS^kfyn, N.Y Penktadienis — Friday, Kovas - March 31,1972 910 WILLOUGHBY AVE.

BROOKLYN, N.Y. 11221 15 centų

LONDONAS PERĖMĖ ŠIAURĖS AIRIJOS VALDYMĄ 
PROTESTANTAI NIRŠTA, KATALIKAI PATENKINTI

Nepanorėję nuoga karine jėga 
sutramdyti Maskvos dinamitu re
miamos slaptos airių teroristų 
grupės, pasišovusios smurtu ir 
teroru ‘‘išlaisvinti” Ulsterį prieš 
gyventojų daugumos valią, bri
tai suspendavo vieneriems me
tams provincijos vyriausybę ir 
perėmė tiesioginę atsakomybę 
už provincijos administravimą.

Ulsterio vyriausybė atsistaty
dino ir perdavė pareigas specia
liam Londono įgaliotiniui, ku
riuo paskirtas ne kas kitas, kaip 
britų parlamento lyderis W. Whi- 
telow. Jis taip charakterizuoja
mas: taikingų sprendimų sura
dimo meistras, taikintojas, pajė
giąs įveikti savo priešą jo gar
bės nepažeidęs, mokąs savo par
tijos interesus apginti par-

Rabinų taryba 
atsivertė
Tūkstanties rabinų taryba pra

dės bombarduoti kongresą, kad 
tos šeimos, kurios leidžia savo 
vaikus į pilnos darbo dienos žy
diškas mokyklas, nemokėtų paja
mų mokesčių už tas sumas, ku
rios sumokamos už jų vaikų 
mokymą tose mokyklose. Rabi
nai mano, kad tokiu būdu su
teikiama parama žydų mokyk
loms nepažeistų religijos nuo 
valstybės atskyrimo principo.

Katalikų mokyklų vadovybės 
jau seniai tokį reikalą populia
rina, bet ikšiol didžiausias tokio 
sumanymo priešas kaip tik buvo 
toji žydų rabinų taryba. Žydai 
turi visoje Amerikoje 430 pri
vačių mokyklų su 85,000-vaikų. 
Iš jų New Yorke yra 170 mo
kyklų nuo 55,000 vaikų.

Italų kompartija 
panoro koalicijos

Milanas. — Čia Italijos kom
partija turėjo savo suvažiavimą 
dviem reikalam sutvarkyti — 
pasiruošti artėjantiems parla
mento rinkimams ir naujam 
gen. sekr. išrinkti. Juo tapo jau 
tas pareigas ėjęs komunistu po 
karo tapęs Sardinijos aristokra
tas Berlinguer, gi formalusis 
gen. sekr. Longo, dėl ligos tų 
pareigų negalėjęs eiti, padarytas 
jokių valdančių galių neturinčiu 
garbės pirmininku.

Berlinguer paragino Maskvą 
susitaikinti su Kinija, pagyrė 
prez. Nixoną už dialogą su Ki
nija, bet prikišo, kad jo tikslas 

. buvęs išnaudoti Pekino-Mask- 
vos susipykimą. Vidaus politi
koje Berlinguer spaudimas buvo 
ant parlaipento rinkimų. Jis 
ypač ryškino kiek seniau jau pra
dėtą populiarinti mintį, kad Itali
jos komunistų partija yra mode- 
ruota ir politiškai subrendusi 
dalyvauti vyriausybėje k*artu su 
kitomis partijomis ir tokiu būdu 
pozityviai prisidėti prie Itali
jos ūkinių bei sociainių proble
mų tvarkymo.
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VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. JURGIS GAILIUŠIS, O. F. M.
Pranciškonų provincijolas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo 
ir geriausios sėkmės.
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lamente, bet niekad neprarandąs 
opozicijos draugiškumo.

šitos ypatybės jam bus labai 
naudingos Ulstery, kur protes
tantų karingoji vadovybė, tu
rėdama savo pusėj provincijos 
gyventojų daugumą, yra padariu
si kiauliškų dalykų katalikų ma
žumai. Bet nėra pagyrimo verti 
ir katalikai, kurie neparodė jo
kios rimtos organizuotos veiklos 
ir leido panaudoti savo vardą 
slaptumo marška apsidengusiai 
nežinia ko siekiančiai teroristų 
grupei. Ypač tokiai, kuri tik šau
dė iš pasalų žmones ir bombų 
sprogdinimais naikino pačių ka
talikų turtą, kuri neatskleidė nė 
savo pageidaujamų reformų pro
gramos.

Britai ateina su viltimi tas 
skerdynes baigti ne tiesiog dik
tuodami savo pasiūlymus, bet 
juos norėdami aptarti su krašto 
gyventojais. Kol tas tikslas bus 
pasiektas, Londono įgaliotinis 
eis ir vyriausybės ir parlamen-

ILLINOIS RINKIMAI
Illinois valstijoje pirminių rin

kimų kandidatams į prezidentū
rą parinkti nebuvo, buvo bal
suota tik dėl kandidatų populia
rumo išryškinimo ir renkami 
delegatai į nominacijos konven
cijas.

Populiarumo konteste dalyva
vo tik sen. Muskie ir buv. sen. 
McCarthy. Pirmasis surinko 63 
proc. balsų, antrasis tik 37 proc. 
ir didžiuojasi, kad jam dar pri
klauso ateitis. Sen. Muskie lai
mėjo 59 delegatus, sen. McCar
thy 14, likę 87 delegatai vyks 
konvencijon be mandato ir ga
lės balsuoti už ką tik nori. Ik
šiol balsuodavo visi už tą kandi
datą, kurį nurodydavo demokra
tų bosas meras Daley. Kaip šį
met bus, pasirodys tik konven
cijoj.

Meras Daley patyrė šį kartą 
du nepasisekimus — pralaimėjo ' 
nominacijas jo globoti kandida
tai į Illinois gubernatorius ir 
Cook apskrities attorney.

Lenkai šį kartą 
galėjo braukyti
Varšuva. — Išrinktas naujas 

Lenkijos parlamentas, metais 
anksčiau negu reikėjo, nes Gie- 
reko vyriausybė nori greičiau į- 
teisinti planuojamas reformas. 
Norima sustiprinti parlamento 
galiąkontroliuoti vyriausybę,kal
bama apie naują rinkimų siste
mą,administracijos pertvarkymą, 
net naują konstituciją, kas reiš
kia, kad reformas norima įteisin
ti konstitucijoj.

Kandidatų sąrašas buvo vie
nas, bet buvo dukart daugiau 
kandidatų, negu reikėjo išrinkti 
atstovų, todėl buvo iš ko rink
tis. Naujojo parlamento tokia 
sudėtis: 255 kompartijos nariai, 
117 ūkininkų sąjungos, 39 demo
kratų partijos, 49 katalikų or
ganizacijų atstovai, viso 460.
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to pareigas. Šitokia tvarka įsi
galiojo šį ketvirtadienį, kada Lon
dono parlamentas įteisino tą 
tvarką priimtu įstatymu.

Jei kas užsimanys terorą tęs
ti, susidurs su didesne karine jė
ga. Iš visų sluoksnių asmenų bus 
sudaryta komisija padėti patari
mais Londono įgaliotiniui parei
gas atlikti. Greitai bus peržiū
rėtos visų internuotų teroristų 
bylos. Periodiškai bus daromi 
gyventojų apklausinėjimai ku
ria kryptimi jie nori eiti: pasi
likti kaip buvę ar eiti prie su
sivienijimo su Airijos respubli
ka. Protestantams duotas užtik
rinimas, kad be jų pritarimo 
sienos nebus pakeistos.

Darbo partijos vadovybė pa
žadėjo visą reikalingė para
mą vyriausybei reikalingiems į- 
statymams parlamente pravesti 
ir pagyrė naująsias vyriausy
bės pastangas taikos atstatymo 
Ulstery siekiant. Ulsterio pro
testantai labai niršta, kad Lon
donas tariamai nusilenkęs grupe
lei teroristų. Atsakingieji ka

NAUJOJI AFRIKA

Sudane baigėsi civilinis karas
Šešiolika metii Sudane trukęs 

civilinis karas baigtas susitai
kinimu ir naujos sugyvenimo 
tvarkos sutarimu.

Nors jis buvo ilgas, bet nie
kad nebuvo toks garsus, kaip 
panašiais tikslais vykusios ko
vos Katangoje, Biąfrcje. Bang
ladeše ar Ulstery. Ir niekur ne
buvo parodyta tiek beprotiško 
brutalumo bei įnirtimo, kaip Su
dane. Buvo išskersta mažiausiai 
pusė milijono negrų, o likę gyvi 
sužalotieji net neskaičiuojami.

Kokia proga ir kodėl taip atsi
tiko?

Sudano gyventojai priklauso 
dviem rasėm, praktikuoja kelias 
religijas, abi rasinės grupės yra 
skirtingo ūkinio ir socialinio 
išsivystymo laipsnio.

Šešiose .šiaurinės dalies pro
vincijose gyvena 12 mil. suda- 
niečių arabų musulmonų, trijo
se pietinėse provincijose kom
paktiškai gyvena 4 milijonai 
negrų, kurių tarpe keliolika 
tūkstančių krikščionių, visi kiti 
pagonys. Tebegyvena jie genti
mis, susikalbėjimui vartoja be
ne 80 įvairių dialektų. Ir dar 
priedo — iš ne taip jau senos 
praeities užsilikęs skaudus pri 
siminimas apie arabus musul
monus. Mat, vergų prekybos lai
kais arabai pietinėje Sudano 
daly vertėsi negrų pardavinėji
mu vergijon ir susikrovė iš to 
“biznio” didelius turtus.

Anglams valdant Sudaną, su
sidūrimas negalėjo įvykti, bet 
kai Sudanas gavo nepriklauso
mybę 1956 sausio 1, negrai pa
sijuto nesaugūs arabų valdžioje 
ir prakalbo pirmiau apie atskirą 
valstybę, vėliau apie autonomi
ją. Arabai iš sostinės atsakė re
presijomis, negrai organizavo 
sukilimą, kuris tęsėsi 16 metų. 
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Rezultatas — didžiulės aukos

Sudano prez. AI-Niemeiry

talikų vadai Ulstery patenkinti 
Londono iniciatyva, tikisi ikšio
linių neteisybių pašalinimo ir 
žadėjo visą reikalingą para- 
siekiant. Dabar jau sudarytos 
tinkamos sąlygos rimtam dar
bui pradėti ir jį garbingai už
baigti visų gyventojų gerovę 
prieš akis turint.

KELIONĖS KARŠTLIGĖ
— Nuo kovo 29 iki balandžio 

5 V. Berlyno gyventojai galės 
lankytis R. Vokietijoje. Jau pri
imami prašymai ir duodami lei
dimai. Kitas lankymosi laikas 
bus Sekminių laikotarpis — ge
gužės 17-24. Leidimų davimo 
vietose didelė spūstis.

NUSIPIRKO BŪSTINĘ
— New Yorke prie Lincolno 

Centro Pekinas nusipirko 10 
aukštų namą su visokiais pato
gumais savo atstovybei prie J. 
Tautų įkurdinti. Ten bus ofisai, 
salės ir gyvenamosios patalpos, 
nes jie laikosi vienoje vietoje. 
Užmokėjo 4,850,000 dol.

žmonėmis ir turtu, nes Sudano 
vyriausybė tam karui vesti iš
leido milžiniškas sumas pinigų, 
negrų provincijos virto dyku
momis, daug negrų išbėgo į kai
mynines valstybes, Sudano po
litinis svoris arabų pasauly 

labai žemai. .,,IWUC____ __ :
Kai perversmo keliu Sudano 

valdovu 1969 tapo gen. Gafaar 
al-Niemeiry, jis prisiekė tą ne
laimę kaip nors sutvarkyti. Pa
dedant Etiopijos imperatoriui 
Haile Salassie ir Afrikos Vieny
bės organizacijai susitarimo su 
Sudano negrų vadais dabar pa
vyko pasiekti.

Karo paliaubos jau padarytos, 
susitarimas pasirašytas. Visas 
negrų rajonas gauna autonomiją 
su savo įstatymų leidžiamuoju ir 
administraciniu organais regio
nui valdyti. Sukilėlių kariniai 
daliniai įjungiami į Sudano ar
miją, bet bus palikti tarnybai 
negrų regione. Visi sukilėliai am
nestuojami, sutarta ir pabėgė
lių grįžimo tvarka. Be abejo, su
sitarimui įteisinti bus reikalin
gas Sudano konstitucijos pakeiti
mas, bet visa tam reikalui rei
kalinga medžiaga jau suredaguo
ta ir sudaro susitarimo dalį.

Bet nelaimė dar gali atsitikti 
— gali sukilti arabiškoji Suda
no dalis ir visą susitarimą su
naikinti, nes dabar valdžia Suda
ne, kaip ir daug kur Afrikoje, 
priklauso nuo karininkų malo
nės.

Paraštėje pridėtina, kad jau 
leista sugrįžti į Sudano pietinę 
dalį iš ten išvarytiems katalikų 
misionieriams. Ir kad, preziden
to pareiškimu, Sudano santy
kiai su Sovietų Sąjunga esą la
bai blogi.

ANTRAS PASITARIMAS
— Washington© ir Pekino am

basadoriai Paryžiuje jau turėjo 
ir antrą pasitarimą. Spaudai ži
nių apie pasitarimus sutarta ne
duoti, bet pats susitikimo fak
tas neslepiamas. Kai kuriuo 
nors klausimu bus pasiektas susi
tarimas, tokią žinią skelbs Wa- 
shingtonas ir Pekinas.

GUDRAGAL.VIAUJA
— Japonija norėtų, kad prez. 

Nixonas apsilankytų Japonijoje. 
Apie tai išsitarė pats imperato
rius. šitokiu būdu dar kartą 
būtų sustiprinta abiejų kraštų 
draugystė, kurią Japonija labai 
brangina. Motyvai greičiausiai 
yra kiti — norima rodyti kinam, 
kad Amerika su Japonija.

KALINYS L. SIMUTIS: 
vykdžiau pareigą savo tėvynei, 
tautai ir žmonijai

Rusų pogrindžio leidinio “Pas
kutinių įvykių kronikos” 18 nu
mery (1971 kovo mėn.) viena
me skyriuje rašoma apie septy
nis Mordovijos stovyklų politi
nius kalinius. Septintasis 
yra lietuvis — Liudvikas Simu
tis, Adomo sūnus, gimęs 1935. 
Paskelbta, kad Simutis esąs lai
komas specialaus (griežto) re
žimo sąlygose, kad jis buvęs 
veiklus pogrindžio organizacijos 
“Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio” (LLKS) dalyvis. 1955 jis 
buvo suimtas ir nuteistas su
šaudyti. Mirties bausmė buvo 
pakeista 25 metų sunkiųjų dar
bų stovykla.
Prašymas paleisti nepatenkintas

15 metų iškalėjęs stovykloj, 
1970 liepos mėn. L. Simutis krei
pėsi į Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiumą, pra
šydamas jį paleisti. Nurodė ne
jaučiąs simpatijų sovietų val
džiai, ypač dėl įvykių jo jaunys
tėj (čekistai nukankino jo tė
vą, Lietuvoj buvo vykdomas te
roras, lietuviai buvo vežami į 
Sibirą ir kt.). Prašėsi paleidžia
mas pašlijus sveikatai ir atsi
sakant kovos (nes ji šiuo metu 
būtų beprasmiška).

Vyriausioji Sovietų Sąjun
gos prokuratūra, su L. Simučio 
prašymu susipažinusi, padarė 
sprendimą: šiai bylai peržiūrėti 
nėra pagrindo.

Liudas Simutis savo rašte — 
prašyme palietė pogrindžio veik
lą Lietuvoj, priminė partizanų 
žygius, nusiskundė, kad Lietu
vos partizanai nesulaukę iš sve
tur jokios pagalbos. Jo žodžiais, 
rusai jo tėvą žiauriai nukanki
no 1941, tuo metu, kai dar LL 
KS neveikė.

Simutis pabrėžė: mano širdis 
ne akmeninė, negalėjau likti 
nuošaly. Jo veikla buvusi garbin

JAUNIMO KONGRESAS JAU ARTI
Jaunimo kongreso tikslai ir 

uždaviniai — savaime aiškūs: 
per lietuvišką darbą į lietu
višką gyvenimą. Kai -lietuvių 
jaunimas dabar yra pajudėjęs 
viso pasaulio plotu, tai kartu 
sprendžiama ir lietuviškos mū
sų ateities problema.

Jaunimo kongreso vaizdas jau 
yra taip pat išryškėjęs: paskaito
mis, pranešimais, svarstybomis 
bus žvelgiama į rūpimus klausi
mus, kultūriniai renginiai at
skleis kūrybinius polėkius, su
daromos sąlygos jaunimui susi
tikti, bendrauti, pasižmonėti; pa
silinksminti. Birželio 24 atidaro
mos parodos, birželio 30-liepos 
4 įvyksta kongreso atidarymas 
Chicagoj, liepos 4-8 — studijų 
dienos Kento universitete, lie
pos 8-15 — stovykla Romuvoj, 
Kanadoj, liepos 15-16 — kong
reso uždarymas Toronte. Taip 
pat liepos 2 Chicagoj įvyksta 
laisvojo pasaulio lietuvių IV-ji 
tautinių šokių šventė.

Parengiamieji kongreso dar
bai dirbami visu atsidėjimu. Vi
sur sudaryti Jaunimo metų ko
mitetai. Jau išrinkti arba ren
kami kongreso atstovai. Visur

KOVOS SU INFLIACIJA SABOTAŽAS
A.F.L.-C.I.O. vykd. t-bos bosas 

G. Meany, bandydamas pa
dėti demokratų partijai rudenį 
laimėti rinkimus, sumanė sabo
tuoti vyriausybės ūkinės stabi
lizacijos programą išvesdamas 
iš atlyginimų kontrolės komisi
jos keturis unijų atstovus. Liko 
ten dar tik teamsters atstovas, 
atsisakęs vykdyti Meany padik
tuotą politiką.

Politiniai-partiniai siekiai den
giami tvirtinimu, kad stabiliza
cijos programa esanti naudinga 
tik didžiajam bizniui, bet žalin
ga darbininkams, nes jų iš darb
davių išspausti atlyginimai kont
rolės komisijos sumažinami (Pa- 
cifiko pakrantės dokerių atlygi
nimų pakėlimas nuo 21 proc. bu
vo sumažintas iki 19 proc., tuo 
tarpu kai pakėlimo vidurkis nu
statytas tik 5.5 proc.).

Sumažinus atitinkamai darb
davių atstovus, atlyginimų ko
misija dirbs toliau. Vartotojų at
stovai Meany buvo užpulti kaip 

ga; jis nesiekęs naudos; jis tik 
vykdęs pareigą savo tėvynei, 
tautai ir visai žmonijai.

’ Ar galima gerbti sovietų san- 
tvrką?

L. Simutis aprašė savo gyve
nimą stovykloj. Joje jam daž
nai tekę badauti ir vis reikėję 
klausytis stovyklos pareigūnų 
keiksmų: esi banditas, nusikaltė
lis .. .

Jei jis toliau būsiąs laikomas 
stovykloj (tai ir įvyko, Maskvai 
jo nepasigailėjus — E.), kai jo 
sveikata žymiai pablogėjusi, tai 
jis, rašo, “būsiu teisus, manęs, 
kad, 1956 mirties bausmę pa
keitus darbo stovykla, buvo pa
siryžta mane nukankinti nepake
liamose sąlygose”. Pažymi: to
kiai padėčiai esant, jis, Simutis, 
negalėjęs sovietų santvarkai į- 
gyti nei pagarbos, nei pasitikė
jimo.

Jis teigė esąs priešingas kerš
tui ir pabrėžė: tikiu į teisin
gumo laimėjimą.

Prašymą pasigailėti Liudas Si
mutis pasiuntė ne legaliu ofi
cialiu keliu — per stovyklos spe
cialų skyrių, bet kitais būdais. 
Jis norėjo išvengti cenzūros, be 
to, jis būtų buvęs nubaustas. 
Maskva Simučio prašymą atme
tė.

(Elta)
Pastaba. Pilnas L. Simučio pa

reiškimo tekstas Eltos bus skel
biamas atskirai.

17?6ob LIETUVOS KATALI
KĘ protestas. El Tiempo, New 
Yorko ispanų kalba laikraštis, 
kovo 28 paskelbė pirmo puslapio 
antrašte AP žinią, kad 17,000 
Lietuvos katalikų parašė protes
tą dėl tikinčiųjų diskriminavimo 
ir tikėjimo persekiojimo. Peti
cija pasiųsta L. Brežnevui ir JT 
gen. sekretoriui Waldheimui.

pasirašoma jaunimo peticija Lie
tuvos laisvės reikalu.

Bet jaunimo kongreso suren
gimas reikalauja taip pat didelių 
išlaidų. Ne visi kraštai yra pa
jėgūs savo jaunimo atstovus at
siųsti, tad ir jiem reikia padėti. 
Todėl kreipiamės į visus JAV ir 
Kanados lietuvius: kiekvienas 
paremkime jaunimo kongresą sa
vo auka! Kiekvienas pagal sa
vo išgales. Kurių nepasieks 
aukų rinkėjai paskirose vietovė
se, tie savo aukas prašomi siųs
ti tiesiai Jaunimo Kongreso Fi
nansų Komisijai: Dr. Juozas 
Kazickas, 530 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10036.

Nuoširdus ačiū visiem, kurie 
atvers savo širdis, duris ir pini
gines jaunimo kongresui’įvykdy
ti tokiam, koks jis suplanuotas 
ir koks turi būti!
1972 Jaunimo m. kovo 19

Dr. Juozas Kazickas
II PLJK Finansų Komisijos 
Pirmininkas
Romas Sakadolskis
II PLJK Komiteto Pirminin
kas
Stasys Barzdukas

PLB Valdybos Pirmininkas

vyriausybės įrankiai, bet jų at
sakymas buvo kietas — jeigu 
kas nors per visą komisijos dar
bo laiką gynė vienašališkus in
teresus, o nežiūrėjo bendrojo la
bo, tai tik unijų atstovai. Ir 
jiems buvo nusileista, kiek tik 
buvo galima, bet nebuvo gali
ma laužyti nors tų nutarimų, už 
kuriuos komisijoje balsavo ir 
unijų atstovai.

“Prezidentas pasiryžęs kovoti 
ir laimėti . . . Prez. Nixonas ma
no, kad keliems unijų vadams, 
atstovaujantiems tik mažytę da
lelę šio krašto darbininkų, ne*- 
bus leista sabotuoti kovos prieš 
infliaciją ir kainų kėlimą”, — 
taip atsiliepta iš Baltųjų Rū
mų. Jeigu maisto kainos rodys 
kilimo tendenciją, ji bus su

tramdyta naujomis priemonė
mis. Meany užvirtos kovos lai
mėtoju, spėjama, būsiąs prez. 
Nixonas.
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PADARYTA ČIA, KO NEBUVO 
GALĖTA PADARYTI LIETUVOJE

Lietuvoje tebegalioja dėsnis, 
įsakmiai kitados K. Korsako pa
skelbtas: “Mums būtina viską 
marksistiškai pervertinti . . . Ob
jektyvumas prie nieko gero ne- j 
prives“ (Pergalė 1959).

Tai nereiškia, kad tų žodžių 
autorius taip galvoja, bet jam 
būtina taip kalbėti!

Kad tai būtina, buvo matyti 
ir iš “Lietuvių poezijos“ dviejų 
tomų, išleistų Vilniuje 1967 (ant
ras leidimas 1969). Juose pir
mumas atiduotas prokomunisti
niam poetam, nors jie literatūri
niu požiūriu nereikšmingi; juo
se partinė doktrina pamatuoti ir 
tie poetai, kurie rašė išeivijoje: 
arba jų raštai visai nutylėti, ar
ba suminėti tik tie, kurie buvo 
pasirodę nepriklausomoje Lietu
voje.

Buvo tad natūralu ir prasmin
ga laisvajame pasauly padaryti 
tai, ko nebus leista okupuotoje 
Lietuvoje. Prasminga buvo iš
leisti rinkinį tos poezijos, kuri 
pasirodė išeivijoje.

Iniciatyvos ėmėsi Kazys Bra- 
dūnas, išeivijos gyvenime, be
rods, didžiausias literatūrinio 
gyvenimo judintojas, .organiza
torius. Jis vienas iš pirmųjų 
organizavo ir redagavo dar Vo-

poetus dėti, kuriuos jų poezijos 
pavyzdžius parinkti.

Poetų pririnko 80. Parinko ir 
tuos, kurie išleido savo poezijos 
rinkinius, ir tuos, kurie tepasi
rodė periodikoje. Bet ne visus: 
“antologijon nepateko vienas 
kitas ir eilėraščių rinkinius išlei
dęs, bet jais neprašokęs savo ke
lio pirmatakų ir nieko naujo 
mūsų poezijos raidoje neatne- 
šęs”.

Tai jau subjektyvus vertini
mo matas — redaktoriaus sko
nis. Ir čia jis rizikavo sulaukti 
nepasitenkinimo tų, kurie nepa
teko į antologiją, nors yra išlei
dę savo poezijos rinkinį ar rin
kinius. Nepateko kai kas ir iš 
tokių, kurių pavyzdžiai buvo į- 
dėti ankstesnėje antologijoje.

Šiam apžvalgininkui ' rodosi, 
kad subjektyviu matu matuoda
mas, redaktorius be reikalo mė
gino logiškai aiškintis. Pvz. dėjo 
Mačernio poeziją, nors ji rašy
ta ne išeivijoje, rašyta prieš 
1945 metus, kuriais čia prade
dama atranka. Aiškina, jog dė
jo dėl to, kad jo poezija buvo 
paskelbta išeivijoje. Bet tokia 
logika pasigestum ir V. Putino 
Mykolaičio paskutinių eilėraš
čių, kurie buvo paskelbti išei
vijoje, o Lietuvoje vietos jiem

sigrožėjimo, kad jos rašiny ne
rasi išdidžios teisėjo pozos — 
pasmerkimo, ironijos ar pom
pastiško gyrimo nagrinėjamam 
kūriniui. Ji eina prie kūrinio 
su nusiteikimu jį suprasti, ati
daryti duris į jo vidų, parodyti, 
kaip to kūrinio esmę atitinka 
dvasinė ir žodinė išraiška. Ir 
šiame kely ji parodo didelio įsi
jautimo, suvokimo, sintetinio 
sprendimo.

Ji sustoja ne prie visų anto
logijos poetų. Tik prie “kerti
nių”, būdingų savam laikotar
piui, irtoliau paralelėm bei kon
trastais paseka per visus 25 me
tus tos poezijos šuolius. Tiesa, 
labai artimus tiem, kokius bu
vo pastebėjęs J. Girnius “Lietu
vių literatūros svetur“ Visumos 
žvilgsny.

Svarstymą baigia, lygindama 
išeivijos ir pavergtos Lietuvos 
poezijos raidą. Jos išvada: nė
ra esminio skirtumo tarp dve- 
jopuose kraštuose augančios 
poezijos. Esąs betgi skirtingas 
evoliucijos, tempas. “Išeivijoje 
poezija vystėsi kur kas grei
čiau, ir todėl jau 1945-1950 me
tų bėgyje pasuko į motyvus bei 
kalbinius eksperimentus, kurie 
okupuotos Lietuvos poezijoje pa-

Nuotr. R. Kisieliaus

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

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

ANTANAS J. ŠAVELSKiS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 -Tamsina Avė. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido

. tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

si rodė tik penkiolika metų vė
liau” (44 p.).

Apie šią knygą teko platėliau 
atsiliepti, nes tai knyga neeili-. 
nė.

(Lietuvių poezija išeivijoje 
1945-1971. III). Redagavo Ka
zys Bradūnas. Išleido Ateitis. 
Chicago 1971, 672 psl., kaina 
13 dol.).

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
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 į 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 investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina. ‘

kietijoje Aidų žurnalą; jis vie
nas iš buvusių Literatūros lan
kų redaktorių; jis dabar gyvai, 
kartais provokuojančiais brūkš
niais organizuoja kultūrinio gy
venimo vaizdą Draugo šeštadie
niniame priede; jis redagavo ei
lę literatūrinių leidinių, paskiau
siai “L i e t u v i ų literatūra 
svetur” (1968), o da
bar — “Lietuvių poeziją 1945- 
1971”.

Kūrybinis pajėgumas, jo am
žiaus, kaip sakoma, pati jaunys
tės viršūnė (55 metai) įgali- 
na-laukti dar ne vieno panašaus

nebuvo. Da r labiau pasiges
tum Mykolo Vilties “Neparašytų 
laiškų”, kurie buvo minimi ir 
“Lietuvių literatūra svetur”. 
Tegul jie buvo parašyti okupuo
toje Lietuvoje, bet jie paskelb
ti taip pat čia išeivijoje, ir tarp 
jų yra stipresnės poetinės jėgos 
eilėraščių negu antologijoje 
paskelbti kai kurių poetų tom 
pačiom temom eilėraščiai.

To nevertėjo praleisti, norint, 
kad “poezijos veidas išliktų au
tentiškas . . .”

-o-
Rūpestingai parinktiem poe-

SPAUDA

O vis dėlto šeimos rolė didžiausia
Aiduose 1971 Nr. 10 Juozas 

Girnius rašo apie “pusinį lietu
viškumą”, t. y. apie tokius, “ku
rie graibosi ir lietuviškai, bet 
stokoja ir lietuviško susiprati
mo ir patriotiško nusistatymo”.

Dėl tokio jaunimo kalti esą 
tėvai, kurie “tesirūpina tik “pu
sinėmis priemonėmis”, kad per 
brangiai tai nekainuotų”: ar 
vaikų šeštadieninėn mokyklon

drąsina tėvus atmesti taip šian
dien mokyklose ir kitur populia
rinamą tarp jaunimo panieką tė
vam, pažiūrą apie tėvų atsiliki
mą.

Tai sustiprina įsitikinimą, 
kad jeigu šiandien skundžiamasi 
dėl skilimo šeimoje, dėl jauni
mo Amerikoje ir kitur, tai pir
miausia dėl to, kad tas jauni
mas neturi teigiamos, auklėja-

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

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N-Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

darbo kaip ši knyga.

Knyga naudinga. Naudinga, 
nes ji sutelkia vienon vieton 
daugumą išeivijos poetų; duoda 
išeivijos poezijos bendrą vaizdą.

Naudinga ir dėl to, kad ji pa
pildo lietuvių poezijos augimo 
vaizdą, kurį vienašališkai buvo 
davę Lietuvoje išleisti rinkiniai. 
“Redaktoriaus žodyje” ir sako
ma, jog ši knyga esąs “lyg ir 
trečias tomas anos vilniškės an
tologijos, kad bendrasis lietu
vių poezijos veidas pasiliktų au
tentiškas' niekieno iš pašalės 
nesužalotas”.

Iš anų vilniškių rinkinių 
šiai knygai paskolintas ir vir
šelis; paskolinta pati knygos 
sutvarkymo technika ir net šrif
tas parinktas tokis pat.

• (Gali būti diskusijų klausi
mas, ar gerai padaryta nepa
žymėjus, jog tai paimta iš anų 
vilninių leidinių!).

Redaktoriui šiame rinkiny te
ko prisiimti didesnę atsakomy
bę negu jo redaguotoje “Lietu
vių literatūroje svetur”. Ten jis 
sudėjo eilės autorių paruoštus 
rašinius, palikdamas jų kiekvie
no individu&lybę — galvojimą 
ir stilių. Čia teko pačiam ne
lengvas uždavinys — kuriuos

tam atseikėtas puslapių skaičius. 
Pi rmoj vietoj atsidūrė . J. Ais
tis — 24 psl.; antroj Radauskas

nesiunčia; ar nepasirūpina jiem 
“JEįglutės” užsakyti; ar į organic

jžįaėijų stovyklas, pasiųsti.
ir Niliūnas — 23 psl.; trečioj 
Brazdžionis, Nagys, Šlaitas —- 
22 psl.; save redaktorius nukė
lė su Mackum — 21 psl.

Juos visus sugrupavo jau for
maliai objektyviniu pagrindu— 
pagal gimimo metus. Iš šios tvar
kos tepadarė išimtį tik M. Vait
kui — jį paleido pirmuoju, nors 
jis 10 metų jaunesnis už Balt
rušaitį; toliau jau chronologiš
kai. Jei vyriausias poetas gi
męs 1873 (Baltrušaitis), tai jau
niausia 1954 (Daiva Karužaitė).

Visam rinkiniui palankiai 
skaitytoją nuteikia -Viktorijos 
Skrupskelytės (dr. prof.) tos 
poezijos apžvalga “Egzodo poe
zijos šuoliai”.

Skaitytojui apžvalga palieka 
pasitenkinimo, kad išeivijoje su
sidarė savas literatūros specia
listų prieauglis. Anksčiau ga
biai ėmė reikštis R. Šilbajoris, 
paskiau B. Ciplijauskaitė, I. Gra
žytė, V. Skrupskelytė.

V. Skrupskelytės čia pa
skelbta studija (40 puslapių!) 
palieka pasigrožėjimo, kad iš
ėjusi visus tremties ir įsipilie- 
tinimo į svetimą aplinką etapus, 
yra susidariusi lankstų, subtilų, 
niuansuotą lietuvišką sakinį. Pa-

•-o-
- — Ateity 1971 Nr. 8 dr. Romual

das Kriaučiūnas beveik tas pa
čias išvadas prieina statistikos 
keliu. Jis surinko atsakymus an-, 
ketom iš studentų ateitininkų 
sąjungos kursuose dalyvavusių 
1960 ir 1969.

Tarp anketos klausimų buvo 
tokis: “Kodėl tapai ateitinin
ku?” Tarp atsakymų 1960: “Tė
vai prikalbėjo”; “Tėvai prira
šė, o paskui, norėdamas pasi
rinkti kokią organizaciją, pasi
rinkau ateitininkus”; “Pirma tė
vai liepė įstoti į moksleivius ir 
‘privertė’ eiti į susirinkimus; pas
kui pasilikau, nes patiko”.

1969: “Mama įrašė iš pradžių. 
Paskui pagalvojau, kad ateiti
ninkuose rasiu reikšmingas gai
res gyvenimui”; “Tėvai atvedė į 
jaunučius, ir pasilikau”; “Tė
vai buvo ateitininkai, ir nuo pat 
mažens buvau auginamas ateiti- 
ninkiškoje aplinkoje”.

Tiek 1960, tiek 1969 atsaky
mai rodo, kiek tėvai, šeima, na
mų aplinka turėjo įtakos vaikų 
gyvenimui. Tai įpareigoja tėvus 
tos pozityvios įtakos vaikam ne
atsisakyti; nepaleisti “vadžių” iš 
rankų. Iš kitos pusės — tai pa-

Buenos Aires, Argentinoj, švenčiant Vasario 16-tą, televizijos 13 kanalas tiesiai iš miesto 
centro visą valandą rodė lietuviškas dainas, šokius ir visas iškilmes. Nuotr. Kirstuko

mosios aplinkos šeimoje; dėl to, 
kad tėvai, paveikti propagandos, .

“auklė- x 
tis”; dėl to, kad vaikai, paveikti 
propagandos apie vaikų “libera- ’ 
tion”, bėga nuo tėvų įtakos (tik 
ne nuo tėvų pinigų!).

APIE SIMĄ KUDIRKĄ 
TEBERAŠO

The Wanderer, St. Paul, Min
nesota, vasario 24 įdėjo Tho
mas Lane (atsargos generolo) 
straipsnį “Lithuanian Sailor 
Sentenced” — atpasakoja Ku
dirkos kalbą teisme.

National Review kovo 10 at
pasakojo S. Kudirkos kalbą teis
me, pažymėdamas, kad Kudirka 
gynėsi inteligentingai, drąsiai, 
nors jo kalba negalėjo daryti 
įtakos teismui, nes, kaip Kudirka 
teisme pasakė: “Aš labai gerai 
žinau, kad mano likimas yra 
išspręstas saugumo organų”.

LIETUVIAI IR ŽYDAI 
SOVIETUOSE

The Thunderbolt (gautas J. 
St. dėka) 1971 gruodžio nr. ilgu 
straipsniu rašė, kad žydai Rusi
joje esą “privilegijuoti pilie
čiai”, palyginti su krikščionim. 
Esą Lietuvoje kun. J. Zdebs- 
kis ir kun. P. Bubnis už vaikų 
mokymą tikėjimo nuteisti kalė
ti. Tokis draudimas nesąs tai
komas žydam. Žydų procentas ir 
aukštose valdžios vietose esąs 
didelis, palyginti su žydų gy
ventojų procentu. Pats Brež
nevas didžiuojasi, kad jis esąs 
vedęs žydę ir vaikus auginąs 
žydiškai. Jo pavaduotojas ir 
stambiosios pramonės valdyto
jas esąs žydas Veniamin Dim- 
shits.

Pasaulio spauda šaukia prieš 
varžymą žydam emigruoti. Bet 
kodėl nešaukia — rašo laikraš
tis — dėl tokio draudimo lietu
viam, Volgos vokiečiam, ukrai
niečiam, estam, latviam, ir ki
tom pavergtom tautom.

palieka vaikam patiem

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai -— geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus i Europą^ Užeikite ir įsitikinsite I

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

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELTŲ PARDUOTUVE

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

----------  Gėlės įvairiom progpm -----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką pa&arnąvimą.

Lietuviško stiliaus paminklai 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) D Avenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

A. Žmuidzinavičiaus velnių 
kolekcija yra atkreipusi ir už
sienio dėmesį. Sausio mėn. R. 
Vokietijos savaitraštis “Woch- 
enpost” apie dail. Žmuidzina
vičiaus surinktus medžio droži
nius pasakojo skaitytojam ir 
rinkiniam skyrė visą puslapį. 
Jo pavadinimas: “Žmogus, ku
ris rinko velnius“. (E)

Romas Kezys, Pręs.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 r— Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS Įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

4
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Bendruomenė — 
kai siūlo jai reformas

JAV LB tarybos komisija 
paruošė naujų įstatų projektą, 
kuris artimiausiame tarybos po
sėdy bus priimtas ar bent svars
tomas.

Būtų gera, kad tie svarsty
mai išvengtų kai kurių klyst
kelių, į kuriuos galėtų būti pa
stūmėta Bendruomenė.

Klystkelis būtų, jei būtų nu
krypta į biurokratiją. Biuro
kratija nori organizaciją su
komplikuoti, apkrauti ne tik į- 
statais, bet dar ir įstatus aiš
kinančiais nuostatais; nori su
kurti organizacijoje vieną ko
misiją šalia kitos tam pačiam 
reikalui.

Tai gana bendras lietuviam 
polinkis rašyti įstatymus, pro
gramas tikintis, kad tai jau bus 
veikimas.

Natūralesnis kelias keisti 
esamuose įstatuose tai, ko gy
venimo praktika ima reikalau
ti. Jei gyvenimas parodė trū
kumų veikiančiuose įstatuose, 
nebūtina juos mesti ir eikvoti 
energiją bei laiką naujiem ra
šyti; paskui svarstyti juos ke
liem asmenim, paskui dar ke
liolikai. Jei tokį kelią būtų pa
sirinkusi Amerikos valstybė, 
tai ji šiandien turėtų jau ke
liolika konstitucijų.

Gyvenimas Bendruomenėje 
buvo ryškiaiu iškalęs vieną ne
aiškumą — dėl tarybos rinki
mų: ar rinkti pagal iš anksto 
nustatytą kiekvienai apygardai 
tarybos narių skaičių, ar apy
gardos narių skaičių nuspręsti 
pagal balsavusių skaičių?

Kai veikiantieji įstatai davėsi 
aiškinami pirmos galimybės 
naudai, kilo nepasitenkinimas 
tarp antros galimybės šalinin
kų; kilo rinkimų boikotas, ir 
prieš jį kapituliuota.

Jei dabar įstatų projektas 
pramato pirmą galimybę, tai 
vis tiek praverstų šį klausimą 
taip tarp savęs išsiaiškinti, kat
ra ir kodėl galimybė Bendruo

menės gyvenimui yra praktiš
kiausia, kad paskiau nebūtų ne
susipratimų. O Bendruomenės 
sugyvenimas ir remiasi ne įsa
kymais, bet susipratimu, susi
tarimu.

Pereitų rinkimų praktika 
šioje vietoje buvo palyginta 
su “gruodžio 17 perversmu”, 
kuris pakeitė ir dabartinės ta
rybos sudėtį. Klystkelis būtų, 
jei ši “perversmo” kryptis būtų 
gilinama — sukama į dikta
vimą iš viršaus. O tai nutiktų, 
jei centro valdyba skirtų apy
gardų pirmininkus; jei tas pir
mininkas — ir tik pirminin
kas! — o ne suvažiavimo iš
rinktas pirmininkautų apygar
dos suvažiavimui.

Tai atrodytų lyg paimta iš 
buvusios Lietuvos praktikos
— iš viršaus paskirti apskričių 
viršininkus.

Natūralesnis būtų ir Bend
ruomenės veiklai sveikesnis de
mokratinio principo išplėti
mas. Sveikesnis, nes jis palaiko 
žmonių iniciatyvą ir pareigin
gumo jausmą. Bendruomenės 
pagrindinė atrama juk yra 
apylinkė. Tegul apylinkė tvar
kosi kuo autonomiškiausiai sa
vo viduje. Tegul apylinkių pir
mininkai sudaro apygardos 
valdybą; tegul jie išsirenka 
pirmininką visam laikui ar te
gul Jie_ pirmininkauja rota
cine tvarka.

Centro valdybai mažiausiai 
svarbu, kaip apylinkė savo vi
duje tvarkosi. Jai tesvarbu, 
kad apylinkė reikštųsi darbais, 
konkrečiais darbais: švietimu, 
kultūriniais porengiais, s ve ri
mty ų informacija, talka veikian- 
čion organizacijom, pastangom 
tarp jų visų palaikyti bendra
darbiavimo ryšį.

Ta kryptim centro valdybos 
sugestijos gali būti labai nau
dingos. O Bendruomenės susi
rinkimai, protokolai, rinkimai
— tai būtinas reikalas, bet tai 
ne veikimas.

AMERIKOS DARBO ŽMONIŲ 
FEDERACIJA UŽ PAVERGTOS 

EUROPOS RĖMIMĄ
Amerikos vyriausybė remda

vo Pavergtų Europos Tautų Sei
mą 200,000 dol. suma. Nuo šių 
metų pradžios paramą nutrau
kė. Šį faktą š. m. vasario 18 
svarstė AFL-CIO Vykdomoji 
Taryba ir priėmė tokį nutari
mą.

(Kaip atsirado pavergtųjų ko
mitetai):

“Po to, kai Stalinas sunaiki
no devynių suvereninių Rytų 
Europos kraštų (Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos) 
valstybinę nepriklausomybę, 
šių kraštų kai kuriem demo
kratiniam lyderiam pavyko iš 
komunistų tironijos pasitraukti 
ir rasti prieglobstį laisvajame 
pasaulyje. Mūsų šalyje ta
da buvo sudarytas Laisvosios 
Europos Komitetas, kad tiem 
laisvės kovotojam padėtų išlai
kyti tautinius komitetus ir skelb
ti pavergtųjų savo kompatriotų 
branginamas asmens kilnumo ir 
žmogiškosios laisvės aspiracijas.

“Tąja dvasia buvo sukurtas 
devynių tautinių komitetų ko
ordinacinis junginys — Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas 
(ACEN). Jame susitelkė profe

Brooklyne veikia Jungtinių Tautų Draugija — United Nations Association — UNA, kuri 
surengė simpoziumą — Nusikaltimai — pasaulinė problema. Iš k. Mrs. Harold L. Walker — 
Brooklyn© UNA prez., Peter Schneider — New York attorney, Mrs. Mary Schoenfeld UNA 
atstovė susirinkime, dr. Thornton Walker — vedėjas Methadone Clinic Roosevelt ligoninėj, 
Helen Kulber — UNA spaudos reikalam. Nuotr. Charles Binkins

sinių sąjungų ir valstiečių trem
tiniai lyderiai, parlamento ir vy
riausybės nariai, iškilūs intelek
tualai. Savo leidiniais, Laisvo
sios Europos Radijo transliaci
joms medžiagos paruošimu ir 
kita konstruktyvia veikla Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas la
bai padėjo palaikyti pavergtųjų 
kraštų tautose gyvas laisvo ap
sisprendimo viltis ir laisvės as
piracijas.
(Amerikos darbininkija pritarė 

- kongreso ir prezidentų skiria
mai paramai):

“1959 Kongresas kiekvienerių 
metų liepos trečiąją savaitę pa
skyrė Pavergtųjų Tautų Savai
te, paskyrė progą per visą šalį 
vėl ir vėl patvirtinti Amerikos 
tikėjimą ir viltį į šių tautų lais
vę. Nuo tada Prezidentai Eisen- 
howeris, Kennedy, Johnsonas ir 
Nixonas išleisdavo Pavergtųjų 
Tautų Savaitės metines prokla
macijas.

“Amerikos darbininkija visą 
laiką stipriai rėmė Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo veiklą 
kaip vitališkai naudingą išlaiky
ti ir skleisti žmogiškojo vertin
gumo ir laisvės idealam tarp pa
vergtųjų. Iki 1971.XII.31 visos 
demokratų ir respublikonų vy
riausybės Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo veiklą kasmet ma
terialiai paremdavo apie

$200,000. Bet taupymo ir ‘biu
džeto apkarpymo’ vardu Laisvo
sios Europos Komitetas, nuo 
1954 teikęs Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimui paramą, pra
dedant 1972 suusio 1, tą visą 
finansinę paramą Seimo veiklai 
turėjo nutraukti.

“Rytų Europos tautose pla
čiai žinomo ir įtakingo Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo, rim
tos sovietinių studijų instituci
jos, uždarymas neabejotinai tas 
tautas vers daryti išvadą, kad 
Jungtinėm Valstybėm jų laisvo 
apsisprendimo teisės ir jų de
mokratinės aspiracijos daugiau 
neberūpi.

(Kodėl darbininkija prieš para
mos nutraukimą):

“AFL-CIO Vykdomoji Tary
ba didžiai apgailestauja tokį 
ūkio atžvilgiu dirbtinį ir politi
kos atžvilgiu klaidingą ėjimą. 
Toks dirbtinis taupymas ir save 
žudanti politika labai rimtai 
pažeidžia mūsų šalies inspiruo
jančius idealus ir gyvybinius in
teresus, taip pat demokratinius 
siekimus, kurie laisvojo pasaulio 
tautas draugėn sutelkia daug 
daugiau, nei formalūs diplomati
niai paktai ar viršūnių susitiki
mai.

“Mūsų šalis vadovavo laisva
jam pasauliui, remdama demo

kratinių pabėgėlių nuo nacių te
roro veiklą. Nebūtų JAV šią 
paramą suteikusi, iš Hitlerio jun
go išvaduoti kraštai būtų pra
radę savo kai kuriuos iškiliuo
sius pokario lyderius, atstačiu
sius demokratiją ir valstybinį 
gyvenimą. Būtų moraliai neat
leistina ir politiškai savižudiška 
Jungtinėm Valstybėm su kovo
tojais prieš komunistinį totaliz- 
mą apsieiti ne taip kilniai, kaip 
kad buvo elgtasi su tais, kurie 
kovojo su nacių despotizmu.

“Todėl Vykdomoji Taryba 
griežtai reikalauja vyriausybę 
nedelsiant atšaukti savo potvar
kį dėl sulaikymo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo veiklai pa
ramos. Toks staigus užgniauži
mas drąsių ir konstruktyvių 
pastangų tų,kurie buvo priversti 
palikti savo tėviškes, kurios te
bėra totalizmo junge, didžiai 
pakenktų tarptautinių įtampų 
tikram atolaidžiui! ir AFL-CIO 
ir visos amerikiečių tautos taip 
karštai trokštamos p a t v a- 
rios pasaulio taikos pasieki
mui. Dar daugiau, šie laisvės 
kovotojai per eilę metų lojaliai 
ir plačiu mastu bendradarbiavo 
su Jungtinėmis Valstybėmis, sie
kiant laisvės ir taikos. Mes to
dėl kviečiame vyriausybę ne
delsiant atnaujinti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimui kilnią 
materialinę paramą.

“Prezidento kelionės į Pekin- 
gą ir Maskvą išvakarėse yra la
biau nei bet kada reikalinga iš 
naujo ir nedviprasmiškai vi
sam pasauliui parodyti Ameri
kos lojalumą visų tautų laisvam 
apsisprendimui, parodyti loja
lumą reikalui, kuris yra pats 
būtinasis tam, kad pasaulyje 
triumfuotų taika ir laisvė.”

LLK

— Algimantas Gečys, JAV LB 
centro valdybos vicepirm. visuo
meniniam reikalam, LB pastan
gomis išleistą studiją Violations 
of Human Rights in Soviet Oc
cupied Lithuania išsiuntinėjo 
75 įtakingiem amerikiečių žur
nalistam ir radijo-tele vizi j os dar
buotojam informacijos srity. 
Prie studijos prijungtas ir kiek
vienam gavėjui skirtas asmeninis 
laiškas. Minimas leidinys, susi
tarus su Batuno pirm. Kęstučiu 
Miklu, bus Batuno įteiktas 32 
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Komisijoj dalyvaujančių vals
tybių atstovam. Ši komisija 
posėdžiam susirinko kovo 6 
New Yorke.

— Lietuvių Fonde šiuo metu 
yra 2952 nariai. Jie visi įnešė 
nemažiau kaip 100 dol., o daug 
yra tūkstantininkų. Dr. J. Ka
zickas yra įnešęs 20,000 dol.

JUOZAS | 
ERETAS |

I TARNYBOJE LIETUVAI |
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Vos tik jis atsirado Šiauliuose, mūsų abstinentai jį 

ir pasičiupo paskaitai. Susitikimas ir paskaita buvo gim
nazijos salėje; galėjo dalyvauti visi mokiniai ir mokyto-

* jai. Prisirinko nemažai, bet salė neplyšo. Klausėsi kal
bėtojo išsižioję, bet ne tiek dėl abstinencijos, kiek dėl jo 
lietuvių kalbos, nes visi pirmą kartą nelietuvį girdėjo kal
bant lietuviškai. Visa kita buvo labai įdomi nau
jiena: kalbėtojo laikysena, gestikuliacija, balso bangavi
mas ir tembras, ir, žinoma, akcentas. Kalbėjo ne taip, 
kaip lietuviai kalba, bet visi beveik viską suprato.

Nemanau, kad toji paskaita būtų padidinusi absti
nentų skaičių, bet ji jau esančius abstinentus sustiprino 
— jie pasijuto drąsesni “naujajai evangelijai” skelbti. 
Jie patys daugiau pasimokė ir savo ikšiol miglotas ži
nias lyg ir mokslo faktais sustiprino.

Tačiau prof. Ereto tikslas gimnazijos salėje buvo ne 
tik abstinenciją populiarinti, bet ir čia gimnazistam pa
sirodyti, kad vėliau jų tarpe galėtų susirasti talkininkų 
savo sumanytam pirmajam pavasarininkų sąskrydžiui 
Šiauliuose.

Talka sąskrydžiui. Nieko tais laikais svarbesnio vi
suomeniniuose darbuose nebuvo galima Šiauliuose pa
daryti be dviejų garbingų to miesto piliečių pritarimo, 
patarimo ir pagalbos — be kun. Justino Lapio ir Stanis
lavos Venslauskienės. Ten nuėjo ir prof. Eretas žinių ir 
pagalbos prašyti. Kun. Lapis jam nurodė asmenis sąskry
džio ruošėjų komitetui sudaryti; St. Venslauskienė pa
žadėjo palenkti sąskrydžio rengėjų pusėn tuos miesto 
asmenis, kurie dalino leidimus suvažiavimam ir de
monstracijom miesto gatvėm; kurių žinioje buvo salės 
ir šiaudai nakvynėm, arkliai, vežimai, orkestrai, sanita
rinė pagalba ir visa kita. Jeigu miesto pareigūnai ką 
nors pamiršdavo ar laiku nesuspėdavo padaryti, St. Vens
lauskienės telefonas viską tuojau sutvarkydavo.

Kun. Lapis, nors ir atsargus su pažadais, Ereto suma
nymui pritarė ir kongreso rengimo darbininkais pasiūlė 
visą savo būrį, kurį turėjo aplink save surinkęs pla
tesnio masto planam visuomenėje vykdyti. Juozas Eretas 
pasirinko tuos, kuriuos būtų linkęs ir pats kun. Lapis pa
sirinkti. Nors kai kuriem parinktiem tas pavasaris 
buvo sunkus dėl gimnazijos baigimo egzaminų, tačiau 
J. Eretui pasisekė mūsų entuziazmą įkaitinti — mes suti
kome dirbti ir kartu su juo bei pavasarininkais laimėti.

Susidomėjimas būsimu įvykiu Šiaulių miesto diduo
menėje buvo labai didelis, nes visi norėjo pamatyti, ko
kius dyvus tas šveicaras sumanė su tuo kaimo jaunimu 
Šiauliuose padaryti. Daug kam dar buvo svetimas net 
pavasarininkų vardas, bet, kaip vėliau pasirodė, Šiaulių 
sąskrydžiu jis buvo įpilietintas visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Sąskrydžiui rengti komitetas buvo sudarytas veik iš 
vienų Šiaulių gimnazijos ateitininkų; mūsų kasdieninis 
patarėjas buvo kun. Lapis. Prof. Eretas sudarė planą, 
verbavo sąskrydžio dalyvius. Jis sėdėjo Kaune, mes turė
jome dirbti ir jam raštu pranešinėti. Tokiu pat keliu 
veik kasdien gavom ir jo pastabas bei patarimus. Prieš 
sąskrydį pats atvyko saveite anksčiau ir padėjo mums 
viską į vietas sudėlioti. Visi komiteto nariai, kurių buvo 
bene septyni, kiekvieną sekmadienį su draugų pagalba 
lankydavo Šiaulių apskrities pavasarininkų kuopas su 
informacijom ir paraginimais atvykti į Šiaulius dar nie

kad nebūto įvykio išgyventi. Eretui atvykus atsikvėpėm ' 
lengviau, nes žinojom, kad jis pataisys mūsų klaidas ir 
papildys, kas nepramatyta. Jau tada ir patys pradėjom 
tikėti, kad sumanymas pasiseks.

Sąskrydis įvyko 1924 liepos 4-7, pasisekė puikiai. Su
sirinko apie 8,000 jaunimo su 96 vėliavomis, 20 chorų, 
keli orkestrai ir pirmieji pavasarininkai sportininkai. Į- 
vyko ir eilinė konferencija naujai centro valdybai iš
rinkti. Tada buvau išrinkta valdybon, iš kurios beiš- 
lindau tik po 10 metų, ir dėl tos priežasties išsėdėjau 
universitete trejus metus ilgiau, negu reikėjo. J. Ereto 
pirmininkavimo metu bandžiau tuo visą laiką užimančiu 
darbu nusikratyti, bet jis nesutiko manęs paleisti tol, 
kol surasiąs tinkamą kandidatą jo paties pareigai 
paimti.

Kodėl Šiauliam pirmenybė? Manytina, kad Eretas 
turėjo galvoje dvi svarbias priežastis.

Pirma, Šiauliai buvo tuometinio geležinkelių tinklo 
raktinis mazgas, kurį traukiniu galėjo pasiekti Žemaitija, 
didžioji dalis šiaurinės Lietuvos, Suvalkija per Kauną 
ir žymi dalis Aukštaitijos. Šitame plote iš seno buvo 
daugiausia veikiančių pavasarininkų kuopų. Tik iš šito 
Lietuvos ploto tais laikais tebuvo galima tikėtis dides
nio skaičiaus dalyvių.

Antra, tokiam sąskrydžiui paruošti reikėjo ne senių, 
bet apibrendusio ir visuomeniškai nusiteikusio jauni
mo. Tokio daug buvo Šiaulių gimnazijoje ateitininkų tar
pe. Mano 1924 m. laidoje nebuvo nė vieno jaunesnio kaip 
20 metų — didžioji dauguma buvo apie 23-24 metus am
žiaus. šito reiškinio priežastis buvo ta, kad karo metu 
veik visas tos Lietuvos dalies jaunimas gimnazijos ne
lankė, sėdėjo namie ir gerokai gimnazijos laiką peraugo.

Kas buvo Šiaulių sąskrydis Eretui, ateitininkam ir 
pavasarininkam?

Pavasarininkam tai buvo pirmosios nepriklausomo
je Lietuvoje masinės organizacijos krikšto diena, nes be 
jų tada dar nebuvo kitos tokios organizacijos, kuri galė
tų tokias minias ir toli nuo jų gyvenamų vietų vienan 
būrin surinkti.

(Bus daugiau)
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
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AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
Prelatas J. BALKONAS, P.A., klebonas

• Kun. P. BULOVAS 
Kun. J. PAKALNIŠKIS 
Kun. P. LEKEŠIS. emeritus

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
Maspeth, N. Y.

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. PRANCIŠKUS A. RUGGLES, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

KUN. KENNETH J., WICKS
Kun. NORBERTAS PAKALNIS, kleb. emeritus
Kun. JUOZAS ALEKŠIŪNAS. kleb. emeritu#

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y. .
■ • • •“ --- ——— _ . a • .

Prisikėlusio Kristaus (džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N.Y.

Buvo jau paskelbta eilė ame
rikiečių laikraščių, kurie rašė 
Lietuvos nepriklausomybės pro
ga. Sąrašą tenka papildyti dar 
naujai atėjusiais.

News-Dispatch,MichiganCity, 
Ind., vasario 17 vedamasis 
“Fight Goes on” — per 50 eilu
čių taikliai duoda visą Lietu
vos problematiką: okupacija ne
teisėta; kova tebeina; čia vietoj 
Lietuvos reikalus garsina “Ame
rican Lithuanian Club of Bever
ly Shores”.

Twin Circle kovo 15 įdėjo 
LB valdybos pirmininko V. P. 
Volerto laišką su prašymu laik
raščio skaitytojam remti Kong
reso 416 rezoliucijos vykdymą.

The Omaha World-Herald, 
Omaha, Nebraska, vasario 26 
vedamasis “32 Years Under the 
Heel” — sumini V. Volerto pra
šymą priminti nepriklausomy
bės sukaktis. Laikraštis, sumi
nėjęs pavergimą, partizanų pa
sipriešinimą, JAV preziden-

uania”, rašytas Gerald M. Cos
tello. Jame sujungia Patersono 
šv. Kazimiero parapijos sukak
tį su Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktimi ir kartoja klebono 
kun. V. Dabušio pareiškimus, 
nuo savęs pabaigoje įspėdamas: 
ar mes, turėdami laisves do
vanai, neužmirštame milijonų, 
kurie labiausiai yra mūsų reika-

The Monitor, Trenton, N. J., 
laikraštis vasario 25 įdėjo Vin
co Salčiūno laišką apie tikėji
mo varžymą Lietuvoje. Padėties 
aprašymą baigia įspėjimu: “Ma
ža kuo gali būti pagelbėta Lie
tuvos katalikų Bažnyčiai ir žmo-

gas esti apleidžiamas, o priešas 
apkabinamas. Tačiau atskiri ka
talikai ir jų bažnyčios šiame 
krašte ir pasauly gali melstis už 
juos. Tai būtų atsakymas (į per-

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

! reiškimus, sako: “Tačiau, kaip 
Volertas apgailestaudamas sa
ko, Jungtinės Valstybės labai 
mažai ką daro, kad padėtų Bal
tijos tautom išsivaduoti iš ko
munistinio režimo. Praktiškai 
imant, Jungtinės Valsty bės la-

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
. - New York, N. Y.

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

Prelatas VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas
c ŠV. JURGIO PARAPIJA
: Philadelphia, Pa.

Sąjunga buvo ir yra kalta dėl 
brutaliausio imperializmo šiuos 
kraštus pavergiant”.

The Tidings, Los Angeles, ko
vo 3 vedamasis “Tragedy of 
Lithuania” yra platus ir konk
retus vaizdas apie padėtį Lietu
voje su išvada: kol Lietuva iš
laiko nepriklausomą dvasią ir 
kol laisvasis pasaulis ją remia, 
tol yra vilties.

Herald Examiner, Los Ange
les, vasario 20 taip pat veda
masis “Lithuania Freedom” bai
giamas Simo Kudirkos žodžiais: 
“Aš prašau, suteikite mano tė-

Joliet Herald-News vasario 
11 “Lithuanian Chapter to mark 
two events” — aprašo Lemonto 
L. Bendruomenės minėtas dvejo
pas sukaktis — 721 metus nuo 
Lietuvos valstybės įkūrimo ir 
54 metus nuo moderniosios Lie
tuvos. respublikos paskelbimo. 
Laikraštis pakartoja Vytauto 
Šoliūno informacijas, kurios bai
giamos 
atimtos' 
teisės, 
kalbėti,
bė kalbėti už juos laisvajam 
pasauliui”.

Philadelphia Inquirer ir The 
Sunday Bulletin vasario 20 pa
skelbė nepriklausomybės minė
jimo programos pagrindinius

išvada: “Lietuviam yra 
pagrindinės žmogaus 

ir jie negali už save 
Mum tenka atsakomy-

Širdingi sveikinimai Viešpaties Kristaus
Prisikėlimo šventėje

Kun. CLARENCE A. BATUTIS
klebonas

bę”. -
The Beacon, Patersono vysku

pijos laikraštis, vasario 24 ve
damasis “The Message of Lith-

Iš šios ir iš anksčiau paskelb
tos spaudos, kuri minėjo Lietu
vos nepriklausomybę, prašosi 
kelios apibendrinamosios išva
dos:

— Nlinėjp..daigiausia .vadina-, 
ma.vietinė.spąųęĮą^Nepj&itehėta I 
“didžiosios”. Gal būt, pastaroji*

(nukelta į 6 psl.)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

MIRĖ PEDAGOGAS 
DOMAS VELIČKA

spektorius. 1940 vėl grįžo moky-

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir pricteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Chicagoj mirė Domas Velička, 
. pasižymėjęs Pedagoginio litua
nistikos instituto direktorius, 
lektorius, knygų autorius. Palai
dotas kovo 21 Chicagoje.

Velionis buvo gimęs 1906 rug
sėjo 5 Chicagoj. Užaugo Lietu-

lituanistiką. Po karo Tiubinge
ne studijavo baltistiką ir baigė 
1947.

Linksmų Velykų švenčių 
linkiu savo

mokyklą, 1931 Tauragės moky
tojų seminariją, 1932 karo mo
kyklą aspirantu. Paskui ilgą lai
ką mokytojavo, buvo pradinių 
mokyklų mokytojas, vėliau in-

sigyveno Chicagoj. Visą laiką 
buvo Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos mokytoju, nuo 
1958 Pedagoginio lituanistikos 
instituto lektoriumi, vicedirek
toriumi, nuo 1961 direktoriumi. 
Drauge su kitais lektoriais, stu
dentais yra suorganizavęs aukš-

parapijiečiams bei draugams

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas 
ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Esplen, Pennsylvania

Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Kristaus Prisikėlimo šventėje *

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje
Šv. Kazimiero parapijos kunigai '

Kun. KĘSTUTIS R. BALCYS. klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS. emeritus
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Amsterdam, N. Y.

Linksmų Velykų švenčių
linkime visiems parapijiečiams

Tėv. BERNARDINAS GRAUSLYS, OFM. klebonas

Tėv. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS. OFM 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Rochester, N. Y.

Kryžiaus Kelių stotis. Skulptoriaus A. Mončio piešinys tušu.

Gavėninės mintys T. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, O.F.M.

GYVYBINE ENERGIJA

Komunistų iki mirties perse
kiotas, dabartinės Rusijos rašy
tojas ir Nobelio premijos laurea
tas, Borisas Pasternakas, roma
ne “Daktaras Živagas” šitaip 
apibūdina krikščionybę:

“Istorija, kurią mes nūnai pa
žįstame, prasidėjo su Kristumi 
ir jos pagrindu yra Kristaus

II
Klausydamies šių žodžių, mes 

žinome kieno meilė labiausiai 
išsiliejo: tai Dievo — Jo kūrybo
je ir Kristaus — Jo mirtyje.

Gražiausia yra toji teologi
jos dalis, kuri skelbia bei įrodo,

“O kas gi yra istorija? — Tai 
šimtmečiai sistematinių ban
dymų išsiaiškinti mirties mįslę

“Štai kodėl žmogus atrado ma
tematines begalybes ir elektro
magnetines bangas.

“Štai kodėl jis kūrė simfo
nijas.

“Bet šitokių atradimų negali-

meilės.
Anksčiau buvo skelbiama, kad 

tai įvyko iš meilės žmogui, šiuo 
metu gi, labiau pažįstant visa
tos didybę, apie tai atsargiau kal
bama.

Dabar prisibijoma statyti 
žmogų į visatos centrą, kai mū
sų žemelė beatrodo lyg dulkė 
astronomijos mokslo platybėje.

Galima visaip kalbėti, bet 
visgi, kas kitas Viešpaties kūry
bą labiausiai suvokia, jei ne 
žmogus? Kas praleidžia dienas 
ir naktis prie žiūronų ir mikros
kopų, žvelgdamas į begalines 
didybes ir mažybes, jei ne ji
sai?

Nėra abejonės, kad Dievo kū
ryba yra meilės ženklas visiem:

“Kas jie tokie? — Tai pra
dėti viską nuo artimo meilės, 
kuri yra gyvybinės energijos 
ryškiausia forma. .

~“ięąi męrrlė-p-rįpildo'šiTdĮTjipa<..... tepa^štame^f^kJtiĮOgom būty-
tvftTsĮą it įšsiiiėjS 7bėn^rkituf visatoje, TcuaųJbuVi-

___ mu mokslimaafcai mHSėabejoja, 
ir mum, saulės sistemos kelei
viam, kurie gal visų mažiau
sia įvertiname tą Dievo meilę.

Jos apimtis tikrai viršija fi
zines ir dvasines žmogaus ga
lias.

Tikima, jog dvasinių būtybių 
laimė anapus gimsta iš Dievo 
bei Jo kūrybos jautimo.

III '

to lygio minėjimų: Daukšos, 
Mažvydo, Vaižganto, Donelaičio 
ir kitų su tų autorių raštų paro
domis.

Išspausdino: Lietuvių literatū
ra I ir II dalis (1959-60), Gro
žinio skaitymo pamokos (1963),

kalbos metodika (1966), su
redagavo eilę instituto leidinių, 
dramatizavo ir pritaikė scenai

ratūros, pedagogikos ir kalbos 
temomis rašė spaudoj.

Velionis buvo labai uoliai at
sidėjęs lietuviškam švietimui ir 
labiausiai rūpinosi Pedagoginiu 
lituanistikos institutu. Buvo 
šviesus ir pozityvus žmogus, sa
vo darbu ir triūsu skatinęs vi
sus dirbti lietuvybės labui.

Šioje gi pusėje mes labiau 
jaučiame kitą Viešpaties kūry
bos atžvilgį — Dievo įsikūniji
mą.

Teisingai pastebi Pasternakas, 
kad “istorija prasidėjo su Kris
tumi, ir jos pagrindu yra 'Evan-

Beje, žinome, jog ir prieš 
Kristaus gimimą riedėjo įvykiai 
ir jie buvo registruojami, jeigu 
ne knygose, tai akmenyse.

Tad kodėl gi teigti, kad isto
rija prasidėjo su Kristumi?

Greičiausiai todėl, jog Dievo 
su žmonėmis suartėjimo idėja 
nuo pat pradžios buvo gyva, kol 
ji realizavosi Betliejaus naktį.'

Nė vienas žmogus nemanė, 
kad Dievas eis taip toli, įside- 
rindamas į kasdienę mūsų buitį.

Gal pati didžiausia kliūtis iš
plisti krikščionybei ir buvo ta

— Jo nužengime iš dangaus ir 
apsireiškime Kristuje.

rikos žmogų, gyvenusį priespau
doje, kad Dievas jį taip myli, 
jog laisvai miršta ant kryžiaus 
po žiaurios kančios.

Toks aukštas Dievo meilės

binės energijos ryškiausia for
ma”, kuri atmegztų mirties mįs
lę ir žadintų kurti ne tik simfo-

Domas Velička su Pedagoginio lituanistikos instituto studentų antrąja laida. Viena iš pasku
tiniųjų jo nuotraukų. Iš k. į d. absolventai: Emilija Pakštaitė, Danguolė Stončiūtė, 
Danutė Bruškytė, Loreta Grybauskaitė, Rimas Černius, Lidija Jadviršytė, Augusta Šaulytė, 
Gintaras Aukštuolis, Gražina Vindašiūtė, Ramutė Plioplytė, Linas Raslavičius, Gaida Visoc- 
kytė ir Andrius Markulis.

nimą žemėje.
Jau, rodos, pakankamai žino

ma apie elektromagnetines ban
gas, atomus ir mikrobus, bet vis 
dar nežinoma, kaip sustabdyti 
karus.

Reikia gilesnio žvilgsnio į Gol
gotą, nes tenai meilė labiausiai 
patvino ir išsiliejo Kristaus mir-

Kitaip gali žūti mūsų civiliza
cija su visais savo mokslais ir 
menais.
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PO CHICAGOS
Tegyvuoja laisva ir 

nepriklausoma Lietuva!
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejuj vasario 27 buvo paminė
tas 54-tas i s didysis mūsų tautos 
šventadienis—Vasario 16-toji.

Nedidelėj, bet gražiai iškil
mėm dekoruotoj salėj, prie juo
du gedulo kaspinu perrištų Lie
tuvos tautinių vėliavų, susirinkus 
apie 90 asmenų, punktualiai bu
vo pradėta programa, kuri tęsė
si apie 80 minučių.

“Niekas žmogaus taip neža
vi, kaip laisvė” . . . — žodžiai, ku
riais Konstantinas Petrauskas 
pradėjo šį minėjimą. Po trum
pos įžangos tautiniais drabužiais 
apsirengusi solistė .Genovaitė 
Mažeikienė (susirinkusiem pa
dedant) sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus. Kun. Adolfas Sta- 
šys sukalbėjo invokaciją.

Paskaitą skaitė muziejaus ku
ratorius Konstantinas Petraus
kas. Atitinkamais protarpiais 
aktorius Alfonsas Brinką skaitė 
Lietuvos T-bos 1918 vasario 16- 
tosios nutarimą, 1919 Lietuvos

nekalbus) LKKSS-gos c.v. pirm, 
pulkininkas Jonas Švedas..

Baigiamajame žodyje paskaiti
ninkas pabrėžė, kad Lietuvos 
nepriklausomybė tik paraližuo- 
ta, bet nenumarinta, kad ji gyva 
pavergtųjų ir laisvųjų mūsų 
brolių ir sesių širdyse.

Paskaitininkui, kaip ir visiem 
programos atlikėjam, klausyto
jai nepasišykštėjo nuoširdžių ir 
gausių katučių.

Uždarydamas šį iškilmingą mi
nėjimą, muziejaus atstovas Kon
stantinas Petrauskas savo ir vi
so muziejaus štabo vardu padė
kojo G. Mažeikienei, kun. Ad. 
Stašiui, akt. AJf. Brinkai, šau
liui Alg. Budreckui, pulk. J. 
švedui, T. Kuzienei bei visiem 
kitiem, kuo nors prie šių iškil
mių surengimo prisidėjusiem, 
taip pat ir visiem atsilankiusiem. 
Prašė ir ateity muziejaus adreso 
nepamiršti, lankytis.

Minėjimo dalyviai buvo pa
vaišinti T. Kuzienės paruošta 
kavute.

Balzeko kuultūros muziejuje paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Iš k. dr. Kris 
Gudaitis, Algirdas Budreckas, solistė Genovaitė Mažeikienė, Stanley Balzekas, aktorius Al
fonsas Brinką, Jonas Švedas ir Konstantinas Petrauskas. Nuotr. Jurgio Kasakaičio

Joana Stulpinienė

vos piliečius, kad stotų ginti tė
vynės, ir lietuvių padėką sava
noriam kovotojam.

Po paskaitos žodį (anglų kal
ba) tarė muziejaus prezidentas 
Stanley Balzekas, jaun. Progi
nius savo kūrybos eilėraščius 
deklamavo šaulys Algirdas Bu- 
dreckas, o aktorius Alfonsas 
Brinką pavaizdavo senovės lie
tuvių krivaitį, kurio malda giliai 
įsmigo žiūrovam širdysna.

Padėkos žodį muziejaus va
dovybei ir programos kūrėjam 
bei vykdytojam tarė (šiaip jau

Brighton Parke
Kovo 12 čia įvyko Vasario 16 

minėjimas. Per pamaldas gie
dojo Vyčių choras. Salėj kalbėjo 
inž. K. Oželis ir R. Sakadolskis. 
Sol. R. Mastienė atliko keletą 
dainų. Lituanistinių mokyklų 
mokiniai atliko giesmę “Suledė
jusiom lūpom“, kurios žodžiai 
yra iš Sibiro maldaknygės, mu
zika — F. Strolios. Pasakyta ir 
eilėraščių.

Apylinkėj gyvena 330 šeimų, 
iš kurių 70 proc. moka LB soli-

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

darumo mokestį. Valdyba leidžia 
savo biuletenį — Žinias. Lėšas 
paskirstė įvairiai: 250 dol. litua
nistinei mokyklai, Altui, Vlikui, 
Lietuvių Operai, Jaunimo cent
rui, jaunimo kongresui, radijo 
valandėlėm, LTV, Eglutei ir ki
tai spaudai. Jaunimas turi savo 
sekciją su pirm. L. Jadviršyte.

Filmo premjera
Jaunimo centro didžiojoj sa

lėj kovo 17 vyko Lietuvių Foto 
Archyvo naujo filmo premjera: 
Į septintą dešimtmetį. Salėj 
buvo apie porą šimtų žiūrovų.

Prieš pradedant filmą rodyti, 
kalbėjo kun. A. Kezys, S. J. Jis 
pakvietė tarti keletą žodžių dr.

LOS ANGELES, CALIF
Religiniu koncertu baigiamos

Šv. Kazimiero parapijos reko-

AR PASISEKTŲ 
“SUGRIAUTI“ 

TESTAMENTĄ?

Klausimas

Esam seni ateiviai. Į Ameriką 
atvykom prieš 58 metus. Visi 
mūsų vaikai yra čia gimę. Nors 
lietuviškai jie dar susikalba, 
bet jų vaikai jau visai nebesu
pranta lietuviškai. Mes skaitom 
lietuviškus laikraščius. Nepra- 

' leidžiam nė vieno Tamstos tei
sių patarimo. Gyvenam far- 
moj. Turim nemažą ūkį ir ne
prastai veičiamės. Nors abu esa
me senyvo amžiaus, bet dirbti 
dar galim, ir be darbo, rodosi, 
būtų nuobodu gyventi.

Mūsų viena duktė ištekėjo už 
' turtingo amerikiečio sūnaus. 

Žento tėvas buvo laikomas mi- 
lionierium. Jis turėjo keturis vai
kus, na, ir 9 vaikaičius (anū
kus). Jo pati buvo seniai miru
si. Pernai, kai mirė jis pats, 
visi manė, kad vaikam pasiliks 
daug visokio turto. Taigi, to 
turto jis paliko nemaža, bet pa
liko “trust”. Jo vaikai nė cento 
iš tėvo palikimo negavo. Jų ad
vokatas jiem pasakė, kad jie su 
laiku gaus kažkokių nuošimčių, 
— o pinigai palikti ne jiem, bet 
jų vaikam.

Visi vaikai labai nepatenkin
ti. Sako, jiem pinigai reikalingi 
dabar, nes jų vaikai lanko mo
kyklas ir jiem reikia visokių 
daiktų. Kai jų vaikai užaugs, 

jiem tie pinigai atiteks; o kas 
juos dabar viskuo aprūpins? Tė
vai, kurie neturi pinigų ir kurių 
daugumas ne pertu rangiausiai 
gyvena?

Mūsų žentas su savo broliu 
nutarė, kad reikia pasiimti ad
vokatą ir kaip nors tą “trust” su
naikinti, kad teismas jį, tą 
“trust”, išmestų ir padalintų 
pinigus bei turtą vaikam po ly
giai.

Mum būtų labai įdomu žinoti, 
ar tai gali jiem pasisekti. Mūsų 
žentas yra mokslus išėjęs žmo-

gus, bet mum atrodo, kad jis 
nėra perdaug gudrus. Gali dar 
įsipainioti į bėdą, užuot pinigus 
gavęs.

Jei Tamsta gali, prašom per 
laikraštį mum parašyti. Mes 
kalbam senoviškai, kaip mūsų 
tėveliai Lietuvoje kalbėdavo. 
Todėl prašom mūsų laišką iš
taisyti ir ištaisytą atspausdinti 
laikrašty.

Skaitytojai, Indiana

deracijos vardu sveikino filmo 
autorių ir įteikė 100 dol. auką. 
Po jo sveikino Kižienė, Kęstutis 
Bagdonas, net 2000 dol. aukojęs 
filmui, dr. A. Razma, dr. P. Ki
sielius. Filmo turinys -— ateiti
ninkų stovykla Dainavoj ir atei
tininkų kongresas Chicagpj 
1970 rugsėjo 4-7. Muzika 
— iš Čiurlionio simfoninės poe
mos “Jūros”. Kalba kun. K. 
Pečkys, S. J. Filmavimo, garso 
ir redakcinius darbus 
kun. A. Kezys, S.J.

Grandinėlė
Dvi dienas Chicagoj viešėjo 

Cleveland© Grandinėlė, atlikusi 
visai naują programą su įvai
riais šokiais ir dainom. Marijos 
mokyklon abu kartus susirinko 
virš tūkstančio žiūrovų.

Nelaimės
Studentė Vida Geštautaitė, 

mūsų kaimynė, su savo bendra
darbiu kovo 15 naktį vyko iš 
Circle universiteto. Jų automo
biliui sustojus ties 515 W. Eng
lewood gatve, priėjo du bandi-

ves kun. Antanas Sabaliaus
kas, buv. Indijos misijonierius. 
Komp. Broniaus Budriūno va
dovaujamas choras atliks dvi 
kantatas: T. Dubois “Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai” ir 
VI. Jakubėno “De Profundis” 
(žodžiai B. Brazdžionio). Solo 
partijas atliks Birutė Dabšie- 
nė, Antanas Pavasaris ir Rim
tautas Dabšys. Vargonais gros 
M. Preikšaitis.

Prel. J. A. Kučingis balan
džio 16 švenčia 25 metų Šv. 
Kazimiero parapijoj klebonavi
mo sukaktį. Iškilmėse dalyvaus

| Manning, vysk. V. Brizgys ir

Juozas Eretas iš Švei- 
atvyksta į JAV ir ba- 
30 Los Angeles visuo- 
parapijos salėj skaitys

atliko

Lietuvių radijo valandėlės 
balius įvyks balandžio 29 lie
tuvių parapijos salėj.

Lietuvos vyčių šokiai rengia-

Skautų stovyklavietei remti 
balius įvyks gegužės 20 Nob 
Hill restorane, Panorama City, 
Calif.

Jaunimo šventė įvyks Los An-

Mokytojų kursai nuo šio ru
dens organizuojami prie Šv. Ka
zimiero šeštadieninės mokyklos. 
Planuojama 2-3 metų pedago
giniuose kursuose paruošti nau-

mo-

Atsakymas
Jei Tamstų žento tėvas būtų 

sudaręs savo testamentą “na
miniu būdu”, tai yra, be advo
kato, gal būtų vilčių tokį testa
mentą “sugriauti”. Žmonės, ku
rie savo testamentus surašo pa
tys arba kurie vartoja “gata
vas”, “pavyzdines”, pagal knygą 
“paruoštas” testamentų formas, 
turėtų žinoti, kad tokiais testa
mentais palekamas turtas retai 
pasilieka tiem asmenim, kuriem 
testatorius norėjo jį palikti. To
kie testamentai suteikia darbo 
advokatam ir rūpesčio teismam 
po testatoriaus mirties.

Esu tikra, kad Tamstų žen
to tėvas, kuris mirė “milionie- 
rium”, buvo pakankamai pro
tingas ir rūpestingas savo pa
ties testamento nerašyti. Jo ad
vokatas bus su juo apsvarstęs 
visus reikalus, prieš rašydamas 
testamentą.

Jei testatorius nutarė savo 
vaikam palikti tik nuošimčius, o 
savo vaikaičiam — pačią pa
likimo sumą (principai), jo no
ras bus įvykdytas, ir niekas to 
nepakeis. Vadinamasis “testa
mentary trust” yra testamento 
dalis. Tai yra būdas, kuriuo pa
likimas bus paskirstomas pagal 
testatoriaus norus. “Trust” yra
vykdomas taip, kaip jį vykdytų žinojo ką darąs. Greičiausiai 
pats testatorius, jei jis būtų dar Tamstų žentas ir jo broliai bei 
gyvas.

atidavė 25 dol. Vida pinigų ne
turėjo. Banditai pradėjo ją muš
ti ir peršovė. Dabar ji gydoma 
ligoninėj. Laimingai sveiksta, 
nors kulka ir oerlindo nėr olau- 
čius. Bal. Brazdžionis

elgiasi pagal savo nuožiūrą. Nie-

daryti ir kaip turi savo turtą

Dažnai “trusts” yra surašomi 
tokiu būdu, kad patikėtiniai 
(“trustees”) turi teisę naudoti 
tam tikras, testamente nurody
tas, sumas mokslui ar kitiem 
svarbiem reikalam, kai turtas 
yra paliekamas testatoriaus vai
kaičiam, kurie yra mažamečiai. 
Nežinau, kaip Tamstų žento tė
vo testamentas yra surašytas, 
todėl negaliu Tamstom smulkiau 
paaiškinti. Advokatas, kuris at
stovauja “estate”, galėtų apie 
tai smulkiai ir tiksliai painfor
muoti Tamstų žentą ir jo bro
lius bei seseris.

Man atrodo, kad, jei Tams
tų žentas ir jo brolis nutars ban
dyti savo tėvo testamentą su
griauti, jiem tai nepasiseks, jei 
jų tėvas buvo “sveiko proto”

Jei žmogus nori palikti tur
tą savo vaikaičiam, o ne vaikam, 
jis paprastai turi gerą priežastį 
tokiam elgesiui. Jis pažįsta 
savo vaikus, žino jų sąlygas ir

Prof, 
carijos 
landžio 
menei 
paskaitą. Profesorius šiais me
tais mini 75 m. sukaktį. Tai 
bus jo antras vizitas Los An
geles, kur lankėsi prieš 10 me
tų.

Nepriklausomybės* minėjime 
pagrindinę kalbą pasakė inž. 
Valdas Adamkus iš Chicagos, 
III. Laisvinimo reikalam aukų 
surinkta arti pustrečio tūkstan
čio dol. Minėjimą rengė Altos 
skyrius, kuriam vadovauja inž. 
Vyt. Čekanauskas.

Rūta Lee-Kilmonytė už labda
ros veiklą gavo Annual Sarah 
Coventry’ Americana Award. 
Šį žymenį anksčiau yra pelnę 
John Wayne, Martha Raye, 
Duke Ellington ir Barbara 
Walters. Vasario 20 pagerbimo 
proga Rūtos rezidencijoj įvyko 
priėmimas, kur tarp garsių sve
čių dalyvavo ir lietuvių atsto
vai: prel. J. Kučingis, kun. R. 
Kasponis, Kasperas Kazlauskas 
ir Kilmonių giminės.

kyklom.
Manfredas Prišmantas 

pat lietuvių parapijos nusipirko 
gražius namus. 1966 vedė Al
mą Žiemelytę. Jie augina dvie- 

" jų metų Rimutę. Manfredas yra 
veiklus .skautas. įr nuo šių me-, 
tų pakviestas į parapijos komite
tą. Parapijos artumoj gyvena ir 
jo tėveliai.

Pranas Speecher Šv. Kazimie
ro parapijos komiteto susirin
kime vasario 6 vėl išrinktas pir
mininku. Vicepirmininku iš
rinktas Jonas Žukas, sekreto
rium — Vytautas Fledžinskas.

prie

das Ringys, Jonas Žukas, Jr., 
Manfredas Prišmantas. Jonas 
Butkus dėl ligos iš komiteto

Lietuvių parapijos kaimynys
tėj kontraktorius Jonas Matu
laitis ką tik baigė statyti 57 
šeimų, trijų aukštų modemiš
kus namus su požemine auto
mobiliam statyti vieta. L.Ž.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Toronte, ,su žmona atvyksta į 
Chicagą ir balandžio 29 daly
vaus komp. Viktoro K. Banai
čio “Jūratės ir Kastyčio“ ope
ros pasaulinėj premjeroj.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai

nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiru aukotojy pageidavimus) aukojo:

T. Bartz, Woodhaven, N. Y.PILDO PAŽADUS:

J. Mik lase vičius, Richmond . T. B. Giržadas, Brooklyn, N. 
Hill, N. Y., 200.

V. Ruokis, White Plains, N.Y.,

A. Stravinskas, W. Hemstead, 
N. Y., 10.

S. Miskievich, Brooklyn, N.

A. V. Kazie (Kazoke vičius), 
Ozone Park, N. Y., 35.

Ch. Pietranis, Jersey City, N.

A. Miskiewiez, Bayonne, N.

V. Doszkiewiez, Brooklyn, N.

J. March us, Woodhaven, N.

1 C. Latvis, Maspeth, N. Y., 25. 
seserys papyks kurį laiką ir 
paskui nutars nesiimti “kraš
tutinių” priemonių, nes galų ga
le jie turi suprasti, kad jų tė
vas paliko savo turtą ne sveti
miem, bet jų pačių vaikam ir 
savo vaikaičiam.

BUILDING FUND

V. Umbrasas, Brooklyn, N. Y., 
100.

A. D. Šilbajoriai, Richmond 
Hill, N. Y., 35.

Waterburio Tretininkės 25.
N. Y. Vyr. Skaučių Židinys 

Vilija, Kultūros Židinio patalpų 
išlaikvmui — 25.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba tvarko prisiųstas protesto 
peticijas, kurios bus įteiktos 
prez. Nixonui balandžio mėne
sį. Altą prašo visų, dar nepri- 
siuntusių pasirašytų peticijų, 
nors jos ir nepilnai užpildytos, 
kuo greičiau grąžinti Altai, 
2606 West 63rd St., Chicago, 
Ill. 60629.

— “Nepriklausomai Lietuvai” 
leisti bendrovės šėrininkų susi
rinkimas Montrealy įvyko kovo 
19. Keltas pasitikėjimo dabar
tiniu redaktorium ir jo veda
ma laikraščio kryptimi klau
simas. Didelei daugumai šėri
ninkų pareiškus nepasitikėji
mą, redaktorius R. Maziliaus
kas atsistatydino. Pasitraukė 
ir buvusioji bendrovės valdyba. 
Šerininkai didele balsų daugu
ma išrinko valdybom L. Gurec- 
ką, A. Mylę, Pr. Paukštaitį, P. 
Kleizą, L. Girinį-Norvaišą, J. Šiu- 
čiulį, J. Gedvilą. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: J. Adomonis, A. 
Čepulis, Daugelavičius.

— Stasys Vanagūnas sutiko 
tvarkyti IV-tosios tautinių šo
kių šventės bilietų atskaitomy
bę. Šventė įvyks liepos 2 Chi
cagoj.

— Kun. K. Pugevičius, Bal- 
timorės arkivyskupijos radijo 
ir televizijos skyriaus direkto
rius ir JAV LB informacijos 
komisijos narys, JAV LB cent
ro valdybos pakviestas, sutiko 
būti ryšininku su Washingto
ne esančiu National Center for 
Ethnic and Urban Affairs. 
Šiam centrui vadovauja prel. 
Geno Baroni, kurio dėka JAV 
katalikų konferencija buvo su
dominta tautinių mažumų klau
simu. Tautų Praeičiai Tirti Į- 
statymo projektų autoriai sen. 
Schweiker ir kongr. Pucinski 
prel. Baroni pastangas vertina, 
su juo palaiko artimus ryšius 
ir naudojasi jo patarimais. 
Arch. Arvydas Barzdukas, Wa
shington© LB apylinkės valdy
bos narys, su minima organi
zacija palaikys tiesioginius ry
šius Washingtone ir bus kun. 
K. Pugevičiaus antrininku.

— Philadelphijos Lietuvių 
Klubui vasario mėnesį suėjo 
vieneri metai. Jis įsisteigė re
miant Philadelphijos LB apy
linkės valdybai. Klubas jau yra 
spėjęs suorganizuoti keturis tur
nyrus ir jaukų pobūvį visuo
menei. Jo valdybą sudaro A. 
Krušinskas — pirm., V. Mu- 
raška — vicepirm., D. Vaške- 
lytė — sekr., ir R. Dilba — iž- 
din. Šiuo metu jis turi 60 na
rių. Klubo pirm. A. Krušins
kas vienetui atstovauja Phila
delphijos LB apylinkės val
dyboj.

—New Haven, Conn., Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioj 
kovo 19 religiniam koncerte 
programą atliko Salomėja Valiu- 
kienė — mezzo sopranas, Izido
rius Vasyliūnas — smuikas ir 
Vytenis M. Vasyliūnas — vargo
nai. Koncertą globojo Lietuvių 
M. K. Federacijos New Haveno 
klubas.

— Praėjusiame JAV LB 
tarybos korespondenciniame 
posėdyje dalyvavo 50 tarybos 
narių. Posėdžio metu Lietuvių 
Fondo įstatų pakeitimai pa
tvirtinti 48 balsais (2 susilai
kė). Pers varstant sesijos vietos 
klausimą, nuomonės pasidalino: 
už Chicagą balsavo 23, už Daina
vą 22 ir 5 susilaikė. JAV LB 
tarybos sesija dabar įvyks balan
džio 28-30 Chicagoj.

— “Religion in Communist 
dominated areas”, leidinys lei
džiamas Tautinės Bažnyčių Ta
rybos, 1971 spalio-gruodžio mė
nesį paskelbė kun. P. Raugalo 
(Ruggles) išverstą kun. Šeške
vičiaus gynimosi kalbą teisme. 
Šešių puslapių kalbos antraš
tė: “Tiesa laimės, nes ji amži
na”. (E)
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius

Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS 

Kun. ROMANAS KASPONIS

Šventose Velykose
ramybes ir taikos visiems parapijiečiams linki

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas
Kun. P. TOTORAITIS 

ŠV. TREJYBES PARAPIJA 
Newark, N. J.

Malonių Velykų švenčių 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. V. KARALEVIČIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA 
Jersey City, N. J.

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, N. J.

Piešinys P. Jurkaus

Prisikėliman keliaująs 
. žmogus

Kristaus mirtis ir prisikėli
mas yra įvykiai, į kuriuos mes 
esam įjungti visu rimtumu. 
Krikščioniškoji egzistencija yra 
ne kas kita, kaip sąmoninga ir 
teigiama priklausomybė ' Kris
tui, “daugelio mirusiųjų brolių 
pirmgjmiui”. Ta priklausomybė 
Kristui, pagal šv. Paulių, yra gy
venimas Kristuje, arba, pagal 
šv. Joną, tarp Jo ir mūsų abipu
sis “vidinis gyvenimas”.

Mūsų laikų žmonės tokio in
tymaus reiškinio atžvilgiu yra 
labai šaltai nusiteikę. Bet tuo 
kaip tik mes ir parodom iki 
šiol dar nepasiektas dideles dva
sinės pažinties galimybes ir kar
tu gąsdinantį atsilikimą nuo 
gerosios naujienos pasiuntiny
bės. Nesistebėkim todėl, kad 
šiandien mes kenčiam nuo pasi
metimo ir vienišumo jausmo 
labiau, negu bet kada.

Toji naujųjų laikų atskirų 
žmonių įsisavintoji pertempta 
savęs paties refleksija su paašt
rinta savisąmone, tiesa, pasireiš
kia dideliais polėkiais, betgi as
meniška nepriklausomybė, jai 
teikiant pirmumą, lieka iliuzija.

Iš to kyla atkritimas į santy
kių grubumą, gailestingumo 
darbų nepraktikavimą, auklėji
mo automatizaciją. Prasikiša 
skurdus deficitas psichologinėj

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas
Kun. R. TAMOŠIŪNAS
Kun. A. ŽEMEIKIS

VELYKINIS DŽIAUGSMAS
Gyvybingoji prisikėlimo 

reikšmė
yra ne- 
kuriais 
ir fak-

Didžiosios Velykų šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime 
linksmų Velykų

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS 
Elizabeth, N. J.

palyginamas; įvykiai, 
jis remiasi, yra kartu 
tas, ir principas. Kristaus iš 
mirusiųjų prisikėlimas yra vi
siškai nelauktas, mūsų neužpel- 
riytas ir mum neįmanomu laiko
mas įvykis. O tačiau išganymo 
istorijoj jis yra prasmingiausio- 
ji akimirka, Dievo atsiskleidi-

Sulaukus džiaugsmingo Kristaus Prisikėlimo 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. V. DABUŠIS. klebonas

p ri s i k ė Ii mo... p jurmasis._ p rincipas- 
bei viltingojo džiaugsmo šalti
nis. * “ v *

Dievo kūrybinės meilės laiški 
pasireiškimai mumyse visuomet 
sukelia džiaugsmą, nes tai ne
lauktas nuolankumą bei padėką

Kun. J. KINTA, kleb. emeritus 
Paterson, N. J.

nok ar mes visada suprantam 
to antgamtinio kontakto didybę?

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

ŠVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI
Kun. JUOZAS J. MATUTIS

klebonas
Kun. VYTAUTAS A. BITINAS

Hartford, Connecticut

Dievo minties pasidalinti su 
savo kūriniais nuosava aukščiau
siąja laisve ir dosnumu . . .

Teologai šiam reikalui nuka
lė “atsiskleidimo” bei “malo
nės” terminus. Jie kviečia mus 
susidaryti atitinkamas išvadas 
ir prisitaikyti Dievo minčiai tuo 
besąlyginiu sutikimu, kuris iš
reiškiamas vienu žodžiu — tikė-

jimu. Tokiu būdu ir bus rastas 
nuostabus, be sau lygaus, dve
jopo džiaugsmo šaltinis, o taip 
pat bus suprastas ir velykinis 
džiaugsmas.

Nukryžiuotojo prisikėlimas 
nebuvo privataus pobūdžio įvy
kis. Jis lietė visą pasaulį, nes tai 
buvo jo išganymo pradžia. Jė
zaus iš Nazareto vardas nepabrė
žia privačios egzistencijos. Jo pa
siuntinybės esmę sudaro tai, 
kad Jis yra dievaži^Q£i£>ki£iem 
žmonėm. Jis yra Kristus. pa
teptasis mesianiniam darbam, 

* taip pat "irt rtaųJasiT Adomas ' 
‘ naujojo žmogaus būsenos turi

nys ir išeities taškas. Pats an
gelo apreiškimas, Onos ir Simeo
no pranašystės paskelbia Jį švie
sa ir išganymo nešėju tautom. 
Jonas Krikštytojas matė Jį kaip 
aukos avinėlį už pasaulio nuo
dėmes.

Izraelitam išganymo sąvoka 
nebuvo svetima. Ir pranašai pa
stoviai kovojo su šios minties 
išblėsimo tendencija. Bet, atėjus 
išganymo išsipildymo valandai 
Kristaus asmenyje, jie parodė 
didžiausią užsispyrimą, nesu
pratimą ir išdidumą. Tik “išran- 
kos” atsiskleidė Evangelijai ir 
ją nešė į pasaulį.

“aš” į “mes” negalima būti gy
vuoju krikščioniu, o Evangelija 
nėra naši, kai neįjungiama į kas
dienos gyvenseną. Krikščioniš
kasis Apreiškimas neima žmo
nijos kaip sumos, kuri pagal is
torinį atsitiktinumą kyla ir krin
ta, bet jis ją svarsto kaip vi
sumą, kurią Dievas patalpino 
tarp dviejų gyvybinių centrų, 
tarp Adomo ir Kristaus. Tik to
kiu būdu susidaro likiminiai 
skers meniniai santykiai, tikro
sios žmogiškosios užduotys ir 
tikrieji žmogiški džiaugsmai.

Šitokiame svarstymų fone 
tikriausiai Kristaus mirties nu
galėjimo džiaugsmas bus kartu 
ir mūsų.

M. Matukas

atgarsiai
(atkelta iš 4 psl.)

timus prieš prezidento Nixono

Tačiau vietos laikraščių pasi
sakymai yra svarbūs, nes jie, o 
ne “didžioji” spauda, sudarinėja 
balsuojančios masės opiniją.

— Laikraščių pasisakymai yra 
taiklūs — siauriau ar plačiau 
informuoja pagrindinius mo-

NORWOOD, 
MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventės minėjimas 
šioj lietuvių kolonijoj įvyko Al
tos Norwoodo skyriaus iniciaty
va vasario 27. Šventė prasidė
jo lietuvių parapijos bažnyčioj 
mišiomis, kurias aukojo kleb. ku
nigas A. Abračinskas už žuvu
sius ir nukankintus dėl Lietu
vos laisvės. Pasakė tai diena 
pritaikytą gražų pamokslą 
Altos skyriaus valdybai susita
rus su klebonu, po kiekvieni 
mišių buvo prie durų renkamo; 
Lietuvos laisvės kovai aukos i 
tam reikalui surinkta 195 dol.

3 vai. popiet Lietuvių Ameri
kos Piliečių Bendrovės salėj į 
vyko minėjimas ir vaišės. Pir
miausiai žodį tarė kleb. kun 
A. Abračinskas, po to inž. K 
Jauniškis, skyriaus garbės na
rys Jonas Pečiulis ir svečias 
iš Dorchester, Mass., anksčiau 
gyvenęs Norvvoode, Kazys Ši
mėnas. Jis kiek ilgesniame žo
dy tvirtai pasisakė už kovos dėl 
laisvės tęstinumą. Laikinai ei
nąs sk. valdybos pirmininko pa
reigas A. Tumas įteikė ilgametei 
visuomenės darbuotojai ir te
beeinančiai šio skyriaus pirmi
ninkės pareigas Emilijai Mar- 
tyšienei gintarines ašarėles su 
atitinkamu laišku. Ji po sunkios 
operacijos minėjime jau galėjo 
dalyvauti. Sugiedojus Lietuvos 
himną ir atkalbėjus maldą, pra
sidėjo vaišės.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja klebonui už paramą ir 
dalyvavimą minėjime, kalbėto
jam, dalyviam. Valgių gamini
me daug dirbo Jonas Strašuns- 
kas, jo žmona Ona ir M. Mesko- 
nienė. Ačių jiem. Pravesta lote
rija davė 24 dol., kuriais apmo
kėtos maisto sąskaitos.

Minėjime Lietuvos laisvini
mui surinkta aukų 176 dol. Au
kojo: 20 dol. Emilija ir Jonas 
Martyshiai; po 10 dol.: kun. A. 
Abračinskas, Bruno Davis, K. 
Jauniškis, Bronius -Kovas, Fre
dis Kruchas, Aleksas Novickas, 
Emilija ir Domininkas Razulevi- 
čiai, Jonas Strašunskas, Jonas 
Svidras, Kazys Šimėnas, Verutė 
ir Adomas Tumai; po 5 dol.: 
Marijona Grinkevičienė, W. K., 
Vladas Meškoms, Pranė Mile
rienė, Jonas Pečiulis, Richard 
Weta, Martynas Vytkauskas; 
4 dol. Sės. Monika; po 2 dol.: 
Bruno Dicicco, M. Kierys, Jo
nas Survila; 1 dol. Ellen Dix
on.

A.T.

priėš sovietinį 
ypačiai tikėjimo 
mą.

— Aiškiai matyt, kad, tie, ku
rie prabilo spaudoje, daugumas 
buvo paskatinti vietos lietuvių 
veikėjų ir aprūpinti ta informa
cija, kurią buvo pagaminusi LB 
inforimacijos komisija.

I
 LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 
ir geradariams bei pažįstamiems

Prelatas P. M. JURAS, P. A. 
klebonas emeritus

Putnam, Conn.
<*>»»»» * **»*«»*y »■»»»»»»» »»»»»»»»»»»»

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. ADOLFAS-E. GRADECKAS, klebonas 
Kun. JONAS RIKTORAITIS

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
New Britain, Conn.

g Sveikiname visus parapijiečius
g Velykų švenčių proga —
I Kun. ALFONSAS B. JANSONIS
j klebonas

I SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
§ Lawrence, Mass.

Sv. Juozapo parapijos.kunigai linki visiems parapijiečiams 
džiugių Velykų švenčių

Kun. JURGIS VILCIAUSKAS
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUSKAUSKAS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS 

SV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun. ALBERTAS ARBACINSKAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

Norwood, Massachusetts

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas
Kun. JUOZAS B. NAUDŽIŪNAS 

Brockton, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas 

f

Lowell, Massachusetts

Kun. PAULUS P. SABUL1S 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Ansonia, Conn.

Sveikindamas savo parapijiečius 
linkiu linksmų Velykų švenčių

g? Sv. Velykų progą
g linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Sv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER 

Nashua, N. H.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. STASYS RAILA

Reikalų vedėjas

T. JUVENALIS LIAUBA, O.F.M. 
St. Catharines, Ontario 

Canada
Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, geradarius 

ir bičiulius 
Velykų švenčių proga



Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code Ž12)

NUMATYTOS VEIKLOS 
GAIRĖS 
ATLANTO 
RAJONUI

Vasario 27 Waterbury, Conn, 
įvyko Atlanto rajono vadovų su
važiavimas, kuriame buvo ap
tarta rajono einamieji reika
lai. Šia trumpa apžvalga norė-

geradarius su būsima rajono 
veikla.

Pavasarinis suvažiavimas
Pavasarinis skautų-čių suva- 

žiavimas-šventė įvyks balandžio 
pabaigoje arba gegužės pradžio
je. Priklausys nuo to, kada gau
sime vietą.

Suvažiavimas bus netoli Hart
fordo, YMCA stovykloje, Cole-

kestis 15 dol., į kurį neįeina 
kelionės išlaidos.

Kaip ' vienetai susitvarkys su 
išlaidom ir kiek gaus paramos 
iš tėvų komitetų, židinių ar pan., 
tai paliekama išspręsti patiem 
vienetų vadovam. Pusė suvažia
vimo mokesčio yra siunčiama 
kartu su registracija. Mokestis 
nebus grąžinamas, nes pagal re
gistraciją užsakome vietų skai
čių ir maistą. Už tai reikia su
mokėti iš anksto.

Vasaros stovykla
Rajono vasaros stovykla įvyks, 

.rugpiūčio 26 — rugsėjo 4, 
Adams Point, New Hampshire,) 

Rajono sporto šventė įvyks 'Yra patogios ir gerai įrengtos 
____  . _ patalpos. Gaunamos palapinės 

ir lovelės, tad savų nereikės 
vežtis, kas labai palengvins ke-

. Sportu šventė
>> - • s 11 v.

birželio 24-25, kaip ir visada— 
Maironio parke, Worcester, 
Mass.

Jei bus įrengta antra tinkli
nio aikštelė, sesės galės ir toliau 
žaisti dviejų minusų sistema, 
nes kitaip trūktų laiko pravesti 
visas kitas numatytas varžy-. 
bas.

Sesių vadovėm atrodė skaudu, 
kada mergaitės sužaidžia vienas 
rungtynes, jas pralošia ir gali 
važiuoti namo, nes jom varžy
bos jau pasibaigė. Buvo klausta, pramatęs skirti dalį pinigų kelio- 
ar Seserija negali pradėti žaisti 
prieš oficialų šventės atidarymą.

Židiniečių 
loterijos 
laimėtojai

New Yorko vyr. skaučių ži
dinio “Vilijos” medžio dirbinių 
loterija baigėsi kovo 5, Kaziuko 
mugės metu, ištraukiant laimin
guosius numerius.

Laimėtojos:
Skulptoriaus Ę. Baltuonio 

“Grybų miškas” atiteko p. Ri
tai Klybienei iš Woodhaveno,

ps. B. Kidolienės deginimo 
technika išpuošta kraičio skry-* 
nia — p. S. Rimkienei, Ozone 
Park, N. Y.,
ps. Budreckienės deginimo bū

du dekoruota medinė lėkštė — 
p. Jankauskienei, Woodhaven,

‘Vilijos’ židinietės nuoširdžiai 
dėkoja visai New Yorko ir apy
linkių visuomenei, parodžiusiai 
tokį nuoširdų dėmesį ir pritari
mą skautiškai veiklai.

Susidariusį loterijos pelną Vi- 
lijietės paskirstė taip: 

dos vajui — 100 dol., 2. N. Y. 
Neringos tuntui — 100 dol., 3. 
N. Y. Tauro tuntui — 100 dol., 
4. N. Y. abiejų tuntų autobusų 
fondui — 100 dol., 5. Kaziuko 
mugių leidinėliui finansuoti — 
50 dol.

Kaziuko mugių leidinėlio iš
laidom padengti taip pat buvo 
paskirtas anksčiau suruoštos 
gintarų parodos pelnas.

Per skautybę — lietuvybei!

PASTOGĖJE

Brolis Jakubauskas principe su 
tuo sutiko. Galutinės taisyklės 
ir laikas bus pranešta viene
tam per jų sporto vadovus.

šventės mokestis sportinin
kui 8 dol. Ne užsiregistravę pa
vieniai dalyviai ar komandos ne
turės teisės dalyvauti varžybo
se. Be to, kiekvienas sportinin
kas turi būti registruotas LSS- 
gos narys. Jų registracija bus pa
tikrinta su turimais LSS-gos są
rašais. Šiais metais senjorai- 
vyrai dalyvauja tik krepšinio 
rungtynėse. Jų amžius — 18- 
25 metai imtinai. Jie, kaip ir vi
si kiti sportininkai, turi turėti 
tvarkingas sportines ir skautiš
kas uniformas ir turi būti re
gistruoti LSS-gos nariai.

Pirmos vietos laimėtojam 

trečios vietos laimėtojam vie
toje įprastų pažymėjimų bus ban
doma surasti ką nors įdomesnio.

Vilkiukam programa bus tik 
sekmadienį prieš pietus. Paukš
tytėm nebuvo nieko numatyta, 
bet Seserijos vadovės pageida
vo varžybų ir mažytėm taip, 
kaip turi berniukai. Atrodo, 
kad tai bus įmanoma padaryti, ir 
galutinis sprendimas bus pra
neštas vietovėm.

Stovyklos mokestis: vienam 
— 35 dol., antram iš šeimos — 
32.50 dol., trečiam — 30 dol., 
ketvirtam — 27.50 dol. ir penk
tam— 25 dol. Šimtininkam da
romos nuolaidos, kaip ir kiek
vienais metais.

Kadangi atstumai šiais me
tais yra didesni, rajonas yra 

nės išlaidom. Be to, registracija 
yra pakelta iki 5 dol. Jie bus 
skirstomi vietovių išlaidom su
mažinti.

Savaitgaliniai stovyklautojai 
bus priimti, jei užsiregistruos 
kartu su vienetu, reguliariu re
gistracijos laiku. Mokestis —6 
dol. dienai. Bus nustatytas lai
kas, kada jie galės atvykti į 
stovyklą, - nes buvo atsitikimų, 
kad jie atvažiuodavo, kada visi 
stovyklautojai jau buvo sumigę.

Stovyklos viršininkas — s. M. 
Subatis. Brolijos pastovyklės 
vadovas — ps. K. Matonis, Se
serijos pastovyklės — s. G. Ma- 

Sesės R. Galinytė, A. Ošlapaitė ir D. Jasaitytė prie savo išstatytų rankdarbių Kaziuko 
mugėje New Yorke. Nuotr. Lino Vytuvio

tonienė. Buvo svarstyti įvairūs 
stovyklos pavadinimai, tačiau 
nebuvo prieita prie konkretaus 
nutarimo.

Paukštyčių ir vilkiukų šventė
Paukštyčių skyriaus vedėja 

ps. A. Saimininkienė pranešė 
apie numatytą paukštyčių ir vil
kiukų šventę, kuri įvyks gegu
žės 20-21 Putnam, Conn.

šio sąskrydžio vedėja sesė 
Saimininkienė pranešė, kad mo
kestis lieka toks pat, kaip ir 
pernai — 7 dol. Vilkiukai turi 
atsivežti 
loveles, 
vesta iš 
savaites
Smulkesnės informacijos bus 
praneštos vadovėm.

miegamus maišus ir 
Registracija bus pra- 
anksto ir baigta dvi 
prieš suvažiavimą.

Paroda
Rajono vadeivė s. D. Siemaš- 

kienė pranešė, kad Atlanto ra
jono Seserija ruošia p. Mindau
go Jankausko darbų parodą, ku
rios pelnas bus skiriamas Sese
rijos spaudos fondui. Paroda į- 
vyks gegužės 20-21 New Yorke. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Rudeninis vadovų suvažiavi
mas įvyks lapkričio 4, šeštadie
nį, Philadelphia, Pa.

Svarbus susirinkimas
Atl. rajono vadeiva praneša, 

kad Atlanto rajono stovykla
vietės komitetas gegužės 6 YM

Conn. (ten pat, kur vyks skau- 
tų-čių suvažiavimas), šaukia vi
suotiną Atlanto rajono tėvų ko
mitetų pirmininkų, tuntininkų, 

susirinkimą.
Vietovės vadovui negalint as

meniškai dalyvauti, jis raštiš
kai įgalioja savo atstovą. Atsto
vai, neturį raštiškų įgalioji
mų, neturės teisės balsuot. Re
gistracija 10 vai. ryto, susirinki
mo pradžia 11 vai.

Smulkesnės žinios, liečiančios 
šį susirinkimą, bus išsiuntinėtos 
ARSK'pi rminiriko.

LINK S M A V AK ARI S
New Yorko skautų-čių tuntai 

turi ne tik skautam remti ko
mitetą, bet ir gražų būrį mamy
čių, kurios taip pat prisideda 
prie skautiškos veiklos stiprini
mo. Prieš keletą metų susikūręs 
mamyčių židinys, šiandien issi- 
vystęs į atskirą uniformuotų 
ir lyg atjaunėjusių vyr. skaučių 
židinį “Viliją”, veikia savaran
kiškai ir kartu padeda abiem 
tuntam, tuo būdu praturtinda
mas N. Y. skautų gyvenimą.

Vienas iš šio pagyvėjusio vei
kimo reiškinių buvo kovo 18 
Kultūros Židinyje įvykęs skau
tiškas linksmavakaris. Čia židi
nietės suteikė progą skautam ir 
jų tėvam pasidžiaugti skautiško 
laužo atmosfera, kuri ne vieną 
dalyvį grąžino į rajono stovyk
lų nuotaikas, ir pergyvenimus.

Spontaniškai sesės Aldonos Ry- 
gelytės pravestoj laužo progra
moj skambėjo stovyklinės dai
nos, šūkiai, juokai ir ant greitų
jų improvizuoti vaidinimai. Ga
lop su linksma nuotaika ir vir
tine susikabinę, “Suk, suk rate-

New Yorko židinietės prie savo puošnaus paviljono Kaziuko mugės metu. Iš k. į d.: si. G. 
Šimukonienė, v. si. Ž. Jurienė, kand. A. Karmazinienė, I. Reventienė, fil. I. Alksninienė, I. 
Garunkštienė, si. D. Sirutienė, D. Samušienė ir ps. B. Kidolienė. Nuotr. Lino Vytuvio

Philadelphijos skautės lankosi 
pas amerikietes

Vasario 22 Philadelphijos 
skaučių grupė nuvyko pas ame
rikietes skautes. Šis pakvieti
mas ir susitikimas buvo gautas 
T. Gečienės pastangomis. Su 
mumis kartu vyko d-kė O. 
Pliuškonienė ir R. Dantienė, o 
taip pat ir T. Gečienė.

Amerikietės skautės buvo 
tarp 9 ir 11 m. amžiaus, o mū
sų skautės — įvairaus. Bet am
žius daug skirtumo nesudarė, 
nes ta diena buvo viso pasaulio 
skaučių draugiškumo diena.

Mes nusivežėme mažą paro
dėlę, lietuviškus rankdarbius 
bei darbelius, kuriuos dirbame 
per sueigas. Parodėlė labai do
mino amerikietes. Taip pat nu- 
sivežėm ir lietuviškų ‘ausyčių”, 
kurios buvo pdėtos ant bendro 

lį” dainos lydimi, visi dalyviai 
sugūžėjo į kitą patalpą, kurioje 
laukė židiniečių paruošti gau
sūs užkandžiai. Buvo proga jau
niesiem ir pasišokti, bet trūko 
vyresniųjų brolių ir entuziazmo 
šokiam. Taip ši programos dalis 
žymiai sutrumpėjo.

Svečiai ir skautukai skirstė
si namo su mintimis apie jau
kiai ir linksmai praleistą vaka
rą, sukėlusį prisiminimus praėju
sių ir sužadinusį laukimą atei
nančių skautiškų stovyklų. Už 
tai visi nuoširdžiai dėkingi “Vi
lijos” sesėm ir tėvam pranciš
konam, kurie visados mielai 
leidžia skautam naudotis jų pa
talpomis. Alg §

----------------- Sveikiname ----------- :—
“Skautų Pastogė” nuoširdžiai 

sveikina visus Atlanto rajono 
seses ir brolius ir visus šio pus
lapio bendradarbius Velykų 
švenčių proga. Kartu su atbun
dančia gamta gyvuokime ir to- 
bulėkime skautų oiganizacijo- 
je.

stalo, tarp kitų tautybių patie
kalų.

Sueiga kartojant

paskui ir kitomis kalbomis. A- 
merikietės mus pamokė vieną 
dainą, o mes jom padainavom 
lietuviškai “Šviečia saulė”. Vė
liau pašokom “Noriu miego”, 
pamokėme ir jas. Viena iš mū-

Dėmesio ASD, Korp! Vytis, 
FSS nariams

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
praneša:

Mūsų tiesioginė pareiga yra 
priminti Jum, kad fondo valdy
ba pasiryžusi padėti tiem, kurie 
turi finansinių sunkumų kitame 
semestre. Paskolų davimo sąly
gos yra nurodytos pareiškimų 
formose.

Apie šį mūsų raštą malonėki
te pranešti sekančioje jūsų sky
riaus sueigoje. Paskolų reikalin
giem išdalinkite paskolai gauti 
formas, kurias užpildžius reikia 
grąžinti fondo valdybai.

Taip pat galima gauti pasko
las studijų darbam atspausdin
ti. '

Iki šiol paskolomis yra pasi
naudoję 105 asmenys įvairiose 
pasaulio dalyse. Fondas yra pa-

Mieli Broliai ir Sesės,
Šį męnesį sueina jau ketveri 

metai nuo to to laiko, kada pir
mą kartą pasirodė “Skautų Pa
stogė” “Darbininko” puslapiuo
se. Ta proga noriu padėkoti vi
siem šio puslapio bendradar
biam už jų rašinius ir nuo
traukas. Tai palengvino ne tik 
redakcinį darbą, bet tuo pačiu 
taip gražiai pavaizdavo skautiš
ką veiklą šiame rytiniame pa
kraštyje. Tikiuosi, ateityje to
kio pat nuoširdaus bendradar
biavimo, 
visiem!

Skautiškas ačiū

ps. B. Kidolienė, 
Skautų Pastogės” red.

Jūrinis skautavimas
Šiais metais numatyta išleis

ti jūrų skautams vadovėlį “Jū
rinis skautavimas”. Leidinys 
bus leidžiamas kartu su Sese
rija. Leidinio patikrinimo ko
misija sudaryta iš brolių ir se
sių jūrų skautų skyrių vedėjų 
— j. ps. A. Empakerio, s. M. Va
siliauskienės ir šių vadovų: j.v. 
s. B. Stundžios, j. ps. H. Stepai- 
čio, j. ps. P. Gorio ir j. ps. A. 
Biškevičienės. Leidinį redaguoja 
j. v.s. B. Juodelis.

BADEN-POWELLIO MINTYS
Kartais atrodo, tartum vai

kai turėtų šeštą jausmą, kuriuo 
skiria tikrą nuoširdumą nuo ne
tikro, tikrą išmanymą nuo ne
tikro.

Veiklūs žmonės retai prislėgti. 
Veiklumas ir liūdnumas neside
rina.

sų paskaitė apie Kaziuko mugę 
ir pakvietėme amerikietes į ją 
atsilankyti. Pabaigėm sueigą su 
“Ateina naktis”, sugiedodamos 
lietuviškai ir angliškai.

Atrodo, kad kiekviena skau
tė truputį sužinojo, kaip kitų 
tautybių skautės veikia, bet dau
giausiai bus sužinojusios ameri
kietės apie mus — lietuvaites 
skautes. Mum pačiom buvo ši 
išvyka įdomi. Joje linksmai pra
leidome laiką.

Laima Surdėnaitė

jėgus aprūpinti ir didesnį studi
juojančių skaičių, todėl paskolų 

dybą, adresu: V. Minkūnas (pir- 
min.) 3425 W. 73rd. St., Chi
cago, Ill., 60629.

Ad meliorem \
Vytautas Minkū&as 

Vydūno Jaunimo Fondo 
valdybos pirmininkas

suei- 
suei-

Vyresnės skautės
Vasario 24 New Yorko 

Skaučių Židinio “Vilija” 
ga buvo nepaprasta. Šioje 
goję, kurioje dalyvavo ir LSS- 
jos VS v.s. L. Milukienė, ketu
rios kandidatės davė vyresnio
sios skautės įžodį. Naująsias 
vyr. skautes — si. Gražiną Ši- 
mukonienę, si. Mirgą Šulaitie- 
nę, Donatą Samušienę ir Ireną 
Reventienę nuoširdžiai sveiki
name.

Į Jaunimo Kongresą
Į šiais metais įvykstantį Chi- 

cagoje jaunimo kongresą iš 
New Yorko vyksta visa eilė at
stovų. Trys iš jų yra skautai 
akademikai: ASD t.n. Aldona 
Kidolytė ir Korp! “Vytis” junjo- 
rąi — s. v. v. si. Gediminas Mi
kalauskas ir s.v. si. Rimvydas 
Balkus.

Kaip žinoma, šie atstovai da
bar turi nelengvą uždavinį — su
kelti lėšas būsimam kongresui. 
Tad tikimės, kad visi parodys 
skautišką dosnumą, kada jie 
kreipsis į New Yorko visuome
nę.

ir va-

J., pa

Knyga
LSB skautų skyriaus 

dovų lavinimo skyriaus 
v. s. A. Saulaičio, S. 
ruošta knyga “Skilčių užsiėmi
mai” jau atspausdinta v. s. V. 
Vijeikio spaustuvėje. Vienetų 
vadovai knygą gaus greitu lai
ku. Jos kaina — 2.50 dol. Vie
netai knygą gali užsisakyti per 
LSB tiekimo skyriaus vedėją 
ps. R.Karaliūną, 1426 McDon
ald Dr., Lockport, Ill., 60441.

Dovanos
Sesės ir broliai Vokietijoje, o 

taip pat ir Anglijoje ilgai ne
pamirštų jūsų jiem padarytos 
dovanos — jiem jūsų užpre
numeruoto “Skautų Aido”. Kas 
turite pažįstamų, padarykite tai, 
užadresuodami jiem tiesioginiai 
arba pasiųsdami penkinę “Skau
tų Aido” administracijai. Papra
šykite, kad adresą jie patys su-
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STATE FARM 
INSURANCE COMPANIES 

Auto, Fire, Life, Home Owners 
U. S. Highway No. 46 

Ledgewooo, N. J.
Call (201) 584-5888 <

RUDOLPHE SPAGNOLA, Agent

UL PIANO
SHOES & CLOTHEK

Open 6 Days a Week 
A Family Store 
3 Broad Street 
Elizabeth, N. J.

Call 201 351-1200
[Happy and Joyous Easter;

TREZZA’S LIQUORS'& 
DELICATESSEN 

A Family Place 
283 State Highway No. 35 

Red Bank, New Jersey 
Call: 201 747-3962

VILLA POMPEI
TRIANGLE ESSO SERVICE

1175 Palisades Ave. 
Palisades, N. J.

Louise & Edward Brill's 
CHEZ BOW-Wow 

565 Cedar Lane 
Teaneck, N. J. 

Grooming, Clipping, Bathing, 
Boarding, All Dogs Accepted 

By Appointment Only 
Call 201 836-6633, 836-6575

FIRST 
NATIONAL 

BANK OF HOPE 
Hope. New Jersey 
Member F.D.I.C.

Call: 201-459-4121

r
BAXTER'S 

SUNOCO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road & 
Towing Service, Tires, Batteries

& Accessories 
858 Bayway Circle 

Elizabeth, New Jersey 
Call 201 353-9054

M & H FINE GOODS
450 Main Street 

Poughkeepsie, N.Y.
Tel. 914 454-9070

ASK FOR Mike or Helga Markauics 
»*—~ .. — ■

HAECKER’S 
PASTRY 

SHOP
Dainty French Cookies Baked 

on Premises
18 E. 200th St., N.Y.C.

Call SE 3-7895

WILLIAM A. SMITH 
& SON INC. 

EXCLUSIVELY INSURANCE 
380 Broadway 

Newburgh, N. Y. 
Call 914 561-1706

KENT BAR & GRILL
Full Course Dinner & Luncheon
Home Cooking, Wines & Liquors 

Private Party Room 
Open 9:30 A. M.

Route 52 Carmel N. Y. 914-225-9853

KRAMER MORTUARY INC. 
A Superior Funeral Service 

At a Minimum Cost 
Every Wish Observed 

220 Glen St. 
Glen Cove, L. I. 

516 026-0137

HOLLYWOOD MEMORLAL
PARK

GETHSEMANE GARDEN ’ 
MAUSOLEUMS

Box 425
Union, N. J.

BRIDAL MANOR
For the Finest 

of Bridal Gowns 
For Mother & Daughter 

809 Riverview Drive 
Totowa, N. J.

Call: 201 256-8682

SAINT 
SYLVESTER’S 

ROMAN CATHOLIC 
CHURCH 

416 Grant Avenue 
Brooklyn:, New York

DIP N DO INC.
Paints, Wall Coverings & Supplies 

Open 6 Days a W’eek 
3132 Highwav No. 27 

Kendall Park, N.J. 
Call 201-297-1103

JOHN T. GALLAGHER 
FUNERAL HOME INC.

2549 Church Ave.
Brooklyn, N.Y.

IN 2-2200

Mario’s Auto Inspection and Repair 
Station. Headlight Adjustment,- Wheel 
Alignment, Motor Tune Up, Brake 
Service. Shell Bay, Mayville, N. 
J. Cape May Court House opposite 
State Inspection Dept. Station. 8 A. , 
M. to 5 P. M. Closed Sat. and Sun. ' 
609-465-5607 owned and operated by 

? tyario De SANTIS.

R. B. HAWKINS 
FUNERAL HOME.

A Family Owned & Managed
Establishment

John C. Hawkins LIC. Mgr.
Smithtown, L. I., N.Y.

17 Manor Road 
Call 516 AM 5-1810

LAltRY’S FLORHAM PARK 
ESSO

Tele 201-377-9727, General Auto Re
pairs, Tires, Batteries&Accessories 
Ridgedale&Greenwood at’. Florham 
Park, N.J. also Larry Garage at 307 
Greenwood Ave. Tele. 201-377- 

0421

CEDAR 
LANE 

GRILLE
749 Cedar Lane 

Teaneck, New Jersey 
Call 201 TE 6-2837

COMCEPCION 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries 
& ACCESSORIES 

6600 Dewey Avenue 
West New York, N. J. 

Call: 201 868-3786
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Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
^Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn* N. V. 11208 

U---------Allen R. Shipley --------—■

Terminal Realty
77-01 Broadway 

Jackson Heights, New York 
HI 6-0600

EDMUND WILLIAMSON & 
CO., INC.

Real Estate — Insurance. Acreage 
Business Brokers, Industrial Prop.

32 Washington Ave., Westwood, N.J.
Call 201 664-3600

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

ADC Driver Training School Inc.
94-26B 207 St., Queens Village, N.Y. 

New York State Approved School, 
Automobiles, Trucks, Tractors, Trail
ers, 1-3 Class, Reputed and Well 
Known (Famous) among Chauffeurs 
Call or Visit Us A. Cifarelli 776-09

93, 776-0994 

Leam English. Spanish or I.B.M. 
in Individual Classes

Day or Nite
CUBAN AMERICAN INSTITUTE

4300 Bergenline Ave. 
Union City, N. J. 

Call 201 866-7768

SHOP RITE 
SUPER MARKET 
New Jersey, Conn.

N. Y. Penn.
Dela. and Mass.

Peoples Auto Body
Open 5 Days a Week, Collission Ex
perts, Expert Mechanical Work. 
Specialists on Foreign Cars, Tune-ups.

292 Getty Ave., Clifton, N. J.
Call (201) 772-4933

BERGEN 
BLUE PRINT 

277 Main Street 
Hackensack, New Jersey 

Call 201 487-8935

MANHATTAN 
REFUSE REMOVAL 

SERVICE 
411 West 55th Street 

New York City 
Call 765-7453

BURNS 
PHOTOGRAPHY 

INC.
3909 States St. 

Schenectady, N. Y. 
Call 518 — 393-3633

ED’S SPORT SHOP 
Trophies of all kinds, 
Plaques, Engraving 
406 Broad Avenue 

Palisades Park, N. J.
Call: 201-947-7837 

Ask for 
Mr. Ed Jarahian

JOSEPH 
J- 

HIS HON

Insurance Agency, Inc. 
20 East Madison Avenue 

Dumont, N. J.
Call 201 DU 5-3300

BROOKCHESTER

BAKE SHOP

848 River Road 
New Milford, N. J. 
Call 201-262-5103

FRED J. HEINER

Electrician

290 Riveredge Road 
Tenaflv, N. J.

Call 201 '568-4056

PINE CONCRETE INC.
Ready Mix Concrete

> Prompt Deliveries
High Discharge Trucks

91 Urban Avenue 
Westbury, Long Island 
Call 516 997-6414

APPLING LIQUORS INC.
Open 7 Days a Week 

Finest of Wines & liquors 
277'16th Ave. 
.Newark, N. J.

Call 201 372-5335 
We Deliver

BLUE 
SEA 

RESTAURANT 
For the Finest of Sea Food 

135 Third Ave.
& 15th Street, New York City 

Call SP 7-2948

JIM FALLON OLDSMOBILE INC. 
Authorized Dealer Sales-Service Parts 

Try Our Service Before You Buy 
777 South Oyster Bay Road 

Bethpage, L. I. 1/2 Mile North of 
Grumman Aircraft 

Call 516 OV 1-8282

. “T” ASSOCIATES
20 South Broadway 

Yonkers, N. Y.
Offering a Complete Line 

Insurance Service 
Thomas N. Tobin, Inc.

Call 914 963-2036
Irwin Tucker Agency 212 882-7500

A — 1
GERMAN CAR SERVICE
206 Wilton Ave. Off South Ave. 

MIDDLESEX, N. J. 
Ask for Hans Hafner

RUDY’S
RISTORANTE ITALIANO

219-01 Northern Blvd. Bayside, N.Y.
For the Finest of Italian Cuisine

Plenty of Parking 
Available for Res. 

Call RA 4-5154

SUNRISE REST
361 Main St., 

Center Moriches, L. I.
A Family Place • 

Call: 516 878-1820

TETRO & SONS 
DISPOSAL

902 Spruce St. Union Beach, N. J. 
Residential & Commercial 

Container Service.
Call: 201 264-7465

THE CANTERBURY PUB 
281 North Franklin St. 

Hempstead, N. Y.
Dinners— Private Parties 
Catering for all Occassions 

In Our 14th Century Atmosphere 
Call: (516) 486-4125

WHITES 
TRAVEL 
AGENCY

79 Wall Street 
Room 1005

Travel for Individuals & Groups 
Call: 422-0677 or 422-5186

RIVSEC 
WASTE PAPER 

CO., INC. 
213 King Street 

HACKENSACK, N.J. 
Call: 201 488-5242

ACME CASH REGISTER CO. 
National & Anker Cash Registers 

Sales & Service 
412 Broad Avenue 
Palisade Park, N. J. 
Call 201 944-4152

WOLFIE’S 
DELI-RESTAURANT 

Bergen Mall (Opposite Ohrbach’s) 
Paramus, New Jersey 

Call 201 845-3660

OPRANDY’S WINES & LIQUORS 
Free Delivery 

Call 201 567-7060 
&

The Candle Club 
COCKTAIL LOUNGE 

Comer Dean St. & Hudson Ave. 
Englewwod, N.J.

HONG WONG 
HOUSE 

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT 

Cantonese Cuisine 
Orders To Take Out

938 Prospect Street, Glen Rock, N.J 
Call 201 447-3759

RAINBOW FENCE SYSTEMS 
534 River Street 
Hackensack, N.J.

Chain Link Fences 
Galvanized or Vinyl Coated 
Call Us for Free Estimates 

201 488-7220

ERNEST’S 
RESTAURANT 

71-28 Cooper Ave. 
Glendale, N.Y. 

Where Good Friends Meet 
Call HY 7-9229

GROTTA AS SURRA
Famous Neopolitan Restaurant 

Open 12-2 a.m. Cl. Mon. Air Cond.
James & John D’Avino — Prop. 
387 Broome St. Manhattan, N.Y. 

226-9283 925-8775

FLOWERS BY VINCENT 
Flowers for all Occassions 

Artificial Arrangements 
Our Specialty 

80 Leesville Road 
Jackson, New Jersey 

Call 201 928-0634

UNIVERSITY 
LIQUORS

516 Fulton Avenue 
Hempstead, New York 

We Deliver 
Call 516 485-3420

CUSTOM 
TIRE 

COMPANY

1200 Main Street 
Bradley Beach, N.J.

Call 201 775-0700

WEST HAMPTON

NURSING HOME 
7 Seafield Lane 

Westhampton, Long Island 
(516) 288-1122

H&r homestead diner 
Open 6 Days a Week

24 Hours a Day 
Good Food at Reasonable Prices 

3715 Tonnelle Avenue * 
North Bergen, N.J. 
Call: 201 864-7673

VERA
BISHOP 

LIC. REAL ESTATE 
BROKER

Homes, Lots, Acreage & Farms 
Stoneridge, N. Y. 
Call 914 687-7688

WILLIAMSBURG 
SAVINGS BANK 

1 Hanson Place, 
Brooklyn, N.Y.C.

BLANCO PLASTIC CO.
Cover & Reupholstery 

Furniture & Auto Plastic Covers 
Made to Order 

606 Elizabeth Ave. 
Elizabeth, N. J.

Call 201 355-2424

IDLE HOUR

LUNCHEONETTE INC.

1119 Willis Ave. 
Albertson, L. I. 

Call 516 MA 1-9887

HOWARD 
JOHNSON’S 

Open 7 Days a Week 
290 Tarrytown Road 
Elmsfora, New York 

914 592-9673

MANNES HANDBAG
Franklin Ave., 

U. S. Highway No. 46 
LODI, NEW JERSEY

ANTONIOS PIZZERIA
Fast Home Deliveries or 

Table Service ' .
Dinners — Heros — Pizza 

7519 Amboy Rd. Staten Island, NYC 
Call: 356-1333

MASTER PIZZA 
RESTAURANT & PIZZA

1376 Forest Ave., Staten Island, N.Y. 
Take Out or Hot Home Delivery 

Sicilian Pizza — Calzone
Hot Italian Pizza 

Call 981-3137

Pizza Victoria Restaurant, Fast hot 
Home Delivery, Square - Pizza Our 
Specialty, 10 Slices to every Pizza, 
Heros, Spaghetti, Italian Fresh Fruit 
Ices. In Concord, 447-8998 629 Rich
mond Rd., (closed Mon.) in Dongan 
Hills 351-2550 1776 Hylan Blvd.

MASIE TAVERN 
87 Jefferson S. 
Hoboken, N. J.

Call 201 659-9837
Meet All Your Friends Here

Priscilla Workshop, Giftshop&Facto- 
ry Showroom, 428 Old Hook Road, 
Emerson, N. J. Call 201-262-1650, 
Hand Made Furniture, Color Match
ing & Stain Rsistant Finish. Open:

Daily, Closed on Monday.

CENTRAL SERVICE _ 
DISPOSAL SERVICE

River Road, Old Market Road 
Bound Brook, N. J., Reliable Service 

Is Our Motto. Call 201 356-8623

ED & JOE’s
AUTO BODY '

1574 Anderson Avenue 
Fort Lee, New Jersey 

Call 201 944-7650

“CASA FELICIA”
“RESTAURANT”

288 Larkfield Road
East Northport, Long Island, N.Y.

• Tel. (516) AN 1-4880

ALBERTS 
MEAT MARKET

' 836 Lexington Ave. 
NEW YORK CITY 

Call PL 1-3169

BRIGHTSIDE NURSING HOME 
Homelike Care for the Aged 
Chronically Ill Convalescent 

300 Teaneck Road, Teaneck, N. J. 
Call 201 TE 6-8200

GINA LAWRENCE 
BEAUTY BOUTIQUE ’ 

185 North Washington Ave. 
Bergenfield, N. J. 
Call 201 384-9854

FROM

FRIEND

RELIABLE 
RUG 

CLEANING
Ask About Our New Process 
For Wall to Wall Carpeting 

845 River St., Paterson, N.J. 
Call 201 525-2000

THE CHESHIRE CAT 
UNIQUE ENGLISH CHOP 

& ALE HOUSE 
52 Forest Avenue 

Paramus, New Jersey 
Call 201 845-9480

MARIO’S

INSPECTION SERVICE

Shellbay Ave. 
Mayville 

Cape May Courthouse, N. J. 
(609) 465-5607

BAY 
SHORE 

MOTOR INN

300 Bay Shore Road 
Bay Shored L. I.

70 Rooms, Free T.V. & Radio 
Swimming Pool, Wall to Wall 

Carpeting
Call 516 MO 6-7275 

Open All Year

BANK

Main Office
154 Main St., Fort Lee, N. J. 

Call 201 944-0029
Branch Office

156 Linwood Plaza, Fort Lee, N.J. 
Call 201 944-8285

ROBINS SANDWICH SHOPPE

Submarines our Specialty 
57 East Blackwell Street 

Dover, N. J.
Call for Take out Orders 

201 361-7095

LIGHTING FIXTURES

Designed for Gracious Living!

NU MERIT
68 East Sunrise Highway 
Freeport 516 FR 8-4650 

Showroom Hours Mon-Thurs 8-6, 
Fri 8-9, Sat. 8-5 

NuMerit Now Accepts 
Master Charge

SUBURBAN DRIVER SERVICE 
A Driver for Your Car 
Anywhere! Anytime!

21 21 years of Experienced, Safe, De
pendable, Courteous “Personal Ser
vice”; Most Economical & Convenient 
Transportation, Airports, Stations, 
Piers, Theaters, Camps, Schools, etc., 
Business or Personal, Hourly & Flat 
Rates. 10 Wilsey Sq., Ridgewood, N.J.

Phone: 445-4660
Travel Agents Use & Recommend Us

. GEORGE’S
TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs Road Service 

Tires, Batteries & Accessories 
George & Allay Hassell 

Highway No 36 & Middle Road 
Hazlet, N. J. Call 201 264-9654

TOYOTA OF WARREN
Authorized Toyota Dealer 

Highway No. 31

Hampton, N.J.

Call 201 537-4444

?'4

BILL
TYRRELL

AUCTIONEER

Box 87 
New Hampton, N. Y. 

Call 914-374-5331

THE INCOMPARABLE ASTORIAN MANOR
“The Finest in Catering” 
“Value Beyond Compare” 
Smart Complete Different

Now More Beautiful than ever, So Breathtakingly Beautiful, So 
Different From anything you’ve Ever Seen, Exquisite Imported 
Crystal Chandeliers. Banquet Rooms so Magnificent, so Strikingly 

Dramatic with a Decor to Surpass Your Fondest Dreams.
We, at Astorian Manor, provide the loveliest setting you can 
imagine for the occasion dearest to your heart. Here indeed is the 

Ultimate in Catering Perfection.
Everything to make Your Affair (Want to Remember) and at 
Surprisingly Moderate Rates. Complete Functions at Prices to Fit 
All Budgets. Ideally Located only minutes Away from Manhattan 

and Bronx. Office Open Daily 12 Noon — 10 P. M.
Please Write for Brochure

Last, But Not Least, Bridal Room, Cocktail Lounge for Bridal 
Party, Photograph Room with Dynamic Effects. Private Wedding 

Chapel in Accordance by the Archdioceses

THE MAGNIFICENT ASTORIAN MANOR 
25-22 Astorian Blvd. 

Astoria, Queens, New York 
Located at Foot of Tri boro Bridge 
Telephone (212) AS -8-7066
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VIOLETA, BIRUTĖ IR PAULIUS 
JAV STALO TENISO MEISTERIAI
700 žaidikų dalyvavo JAV 

atvirose stalo teniso pirmeny
bėse 1972, kurios kovo 17-19 
pravestos Hofstra universiteto 
sporto halėj Hempstead, Long 
Island. Nors žaista New Yorko 
pašonėj, bet lietuvių žiūrovų už
klydo tik vienas kitas. Netgi at
rodė, kad daugiau lietuvių 
rungtyniavo, negu pirmenybes 
stebėjo . . .

O mūsiškių žaidikų pribiro 
gausiai: vien Nešukaičių (To
ronto Vytis) keturi — nuo tri
jų dukterų neatsiliko ir tėvas; 
trys Gvildžiai (New Yorko 
LAK) — čia taip pat tėvas ri
kiavo į kovą savo trapųjį atžaly
ną; iš Toronto dar buvo atvykę 
gabūs jaunikliai: Birutė PIu- 
čaitė ir Paulius Klevinas (abu 
Toronto Aušra), be to, Elena 
Sabaliauskaitė (Toronto Vytis),
o iš Ann Arbor, Michigan© at
skubėjo veterano Jaunučio Na- 
svyčio sūnus Petras. Taigi, iš 
viso vienuolikė . . .

Moterų gr. Violetai Nešu- 
kaitytei nusprūdo didysis laimi
kis, kai baigmėje ji pralaimėjo 
prieš Hicks iš Kalifornijos 
0-3. Pasekmė vienašališka, bet 
pelnyta, nes Violeta šiame žaidi
me buvo sustingusi ir jai ne
sisekė — eilė sviedinukų užgeso 
tinkle, o kiti smūgiai nekrito 
ant stalo.

Pirmam sete Violeta veda 
2-0, 3-2, po to lygu 5-5 ir tada 
persveria Hicks, laimėdama 13- 
21. Antram sete Violeta veda 
4-0, 8-3, 11-9, bet, po lygiųjų 
11-11, Hicks atsiplėšia ir baigia 
savo naudai 16-21. Trečiam sete 
tas pats: Violeta veda 2-0, 3-2, 
lygiosios 3-3, 7-7, 8-8 ir vėl

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šeštadieninės mokyklos tė

vų komitetas dėkoja visiem, 
kurie kovo 19 atsilankė į jų 
rengtus balandėlių pietus. Tie Į 

; pietūs buvo Lietuvių svetainės * 
klevų kambary. Prasidėjo 12:30 > 
ir baigėsi 6 v .v.

Prel. L. Mendelio, parapijos 
klebono, laiškas išsiuntinėtas 
visiem parapiečiam. Ten pra
nešta didžiosios savaitės pa
maldų tvarka, kviečia visus kuo 
gausiau lankytis tose pa
maldose. Taip pat praneša apie 
būsimus parapijos įvykius ir 
baigiama birželio mėn. įvykiais, 
mokyklos užbaigimo iškilmėm.

Pavasario koncertą rengia 
A.L. Tautinės S-gos Baltimorės 
skyrius balandžio 8 Lietuvių 
svetainės salėj. Valdyba ir šo
kių komitetas kviečia visus į šį 
koncertą. Pradžia 7 v.v. Dai
nuoja solistė Gina Čapkauskie- 
nė iš Montrealio, Aušros Var- 

, tų vyrų oktetas ir okteto solis
tas Antanas Keblys, taip pat 
visi iš Montrealio. Pianu paly
di prancūzų kilmės muzikė Ma- 
daleine Roch. Po koncerto bus 
šokiai ir vaišės. Veiks loterija. 
Šokiam gros italų Mondali ka
pela. Bilietų galima gauti sve
tainės bare ir pas Vladą Ba- 
čanską.

Vakarienę ir šokius rengia 
Lietuvių postas 154 balandžio 
15, šeštadienio vakarą, Lietu
vių svetainės didžiojoj salėj. 
Pradžia 8 v.v. Šokiam gros ge
ras orkestras. Veiks loterija. 
Bilietų iš anksto galima gauti 
pas posto narius ir pas Euge
niją Pasneikienę, kuri pirmi
ninkauja šiam parengimui.

Sutvirtinimo sakramentas 
Šv. Alfonso bažnyčioj bus tei
kiamas balandžio 23, sekmadie
nį, 3 v. popiet. Parapiją aplan
kys vysk. Juozas Gossman.

Petras Lekevičius-Lockwich, 
pirmos kartos lietuvis, po sun
kios ligos mirė kovo 17. Jis bu
vo malonaus būdo žmogus. Kai 
buvo jaunesnis, tai ne vieną 
linksmino savo smuiku. Jis da
lyvavo kncertuose ir kituose lie
tuviškuose parengimuose. Mėgo 
lietuvišką dainą, giesmę, laikė
si lietuviškų papročių ir buvo 
.susipratęs lietuvis. Gedulingos 
ifhišios už jo vėlę buvo šv. Al
fonso bažnyčioj kovo 20. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko dukra Li
lė, sūnūs Jonas ir Edvardas ir 
13 anūkų.

Jonas Obelinis 

Hicks perima. Violeta atkunta 
iki-14-15, bet porą kartų supila 
į tinklą, prakerta, dar kartą pri
artėja iki 16-18, vėl du kartu į 
tinklą ir jau 16-20. Tada Viole
ta suspindi geru kirtimu, suma
žina skirtumą iki 18-20. Taip ir 
nubanguoja viltis — o gal? Bet 
ne — Hicks grąžina sviedinu
ką, kuris apgauliai nušoka nuo 
stalo briaunos ir 18-21.

Kitoks vaizdas buvo pusiau- 
baigmėj, kur Violeta žaidė prieš 
J. Bochensky iš Oregono (ji da
lyvavo JAV rinktinėj pasaulio 
pirmenybėse Japonijoj 1971 ir 
po to viešėjo Kinijoj; o kai grį
žo, Eugene miestas buvo pa
skelbęs jos dieną). Violeta už
tikrintai laimėjo 3-0 (21-10, 
21-9, 21-13). Prieš tą pačią var
žovę 1971 Toronte Violeta turėjo 
tempti 5 setus, kol nusvėrė sa
vo naudai.

Iki šiol Violeta yra 6 kartus 
laimėjusi moterų -vienetą Kana
dos ir 3 kartus JAV pirmeny
bėse.

Violeta atsigavo moterų dve
jete, kur su partnere Domon- 
kos. (iš Quebeco) baigmėj su- 

. kirto Cash-Boche,nsky 3-1 (21- 
12, 13-21, 21-10, 21-18). .

Be to, mišriam dvejete Viole
ta, su Caetano iš Toronto, nus
kynė dar vieną meisterystę, baig
mėj įveikė vyrų vieneto meiste
rį Lee su P. Hildebrand 3-1 (21- 
17, 20-22, 21-8, 21-18).

Kita Nešukaičių atžala, Flo
ra, padėjo iškovoti antrą vietą 
moterų A kl. dvejete. Elenai 
Sabaliauskaitei moterų gr. ne
buvo lemta toliau pasistūmėti.

Stipriai sužaidė Paulius Kle
vinas, dar tik. 14 metų amžiaus, 
bet laimėjęs dvi meisterystes: 
jaunių iki 15 metų ir jaunių 
iki 17 metų klasėse. Paulius yra, 
kaip sakoma, natūralus talentas, 
greitas, vikrus, neatlyžtąs kovo
tojas. Ypatingai džiugi jo per
galė 17 metų klasėje, kur baig-į 
mėj nukirto See miller iš Pitts-* 
burgho 3-L_Pūmanr.s.ete .prieši- j 
ninkas veda 2-3, 4-7 ir 7-9, bet 
tada Paulius išlygina, persve
ria ir sugriebia setą 21-15. Ant
ram sete įtempta dvikovė ir pa
sekmė apylygė. Į pabaigą Pau
lius veda 19-18 ir 20-19, bet 
Seemiller ištempia savo naudai 
21-23. Trečiam sete Pauliui nė
ra vargo ir jis laimi 21-13. Ket
virtam priešininkas veda 4-6, 
Paulius užsiplėšia 10-7, lygiosios 
10-10, Paulius atsileidžia iki 13- 
16, bet, po lygiųjų 17-17, persve
ria iki 20-17 ir laimi 21-18.

Neseniai, National Capital var
žybose Ottawoj, Klevinas bu
vo laimėjęs jaunių .15 ir 17 m. 
klasėse, be to, vyrų B kl. Jis 
pirmaujantis jaunis Kanadoj.

Kita kylanti žvaigždikė yra 
Birutė Plučaitė, dar tik 13 metų, 
amžiaus, iš gausios šeimos — 7 
vaikai, o Birutė — antroji jau
niausia. Žaidžia dar tik porą 
metų, bet tėvas yra pranciškonų 
namų Toronte salės prižiūrėto
jas, tad Birutė ir įniko į stalo 
tenisą . . . National Capital 1972 
varžybose Ottawoj laimėjo mer
gaičių 15 ir 17 m. klasėse.

O dabar Plučaitė pasipuošė iš 
JAV 13 m. kl. meisteryste, baig
mėj nugalėjusi Myers iš Oma- 
hos 3-0 (21-9, 21-19, 21-7). Toj 
5>at klasėj žaidė ir kitos -dvi lie
tuvaitės: Glorija Nešukaitytė 
pirmam rate įveikė D. Payotelis 
iš Michigano, bet vėliau pra
laimėjo baigmininkei Myers; 
Danutė Gvildytė pirmam rate

Hamiltono mergaičių choras Aidas, su pasisekimu koncertavęs čia koncertuoja Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėj. 
Kanadoj ir Amerikoj, balandžio 15 atvyksta į New Yorką ir Chorui vadovauja solistas Vaclovas Verikaitis.

Torontiškė Violeta Nešukaitytė (dešinėj) kovoja su Wendy Hicks iš Santa Barbara, Calif.

prapylė prieš Vangor iš Yon
kers.

Veteranų pirmenybėse geriau 
sekėsi Jonui Nešukaičiui, kuris, 
pasiekęs ketvirtbaigmę, pralai
mėjo prieš Marinko. Pranui Gvil
džiui, kaip ir jo sūnui Pauliui 
(šis žaidė berniukų 13 m. kla
sėj), šį kartą laimė nesišypsojo, 
kaip ir Petrui Nasvyčiui vyrų 
B kl.

Beje, vyrų vienetą laimėjo 
Lee, 1960-1964 P. Korėjos meis
teris, dabar JAV pilietis, penk
tą kartą JAV vyrų meisteris. 
Baigmėj Lee-po blankaus žaidi
mo, sudorojo Howard 3-0. Vyrų

TAI VIENINTELIS TOKS CHORAS
Kanada yra daininga šalis. 

Kiekviena didesnė lietuvių kolo
nija turi savo chorą. Dar ir 
to neužtenka — suorganizuoja ir 
jaunimo didelius chorus.

Štai Montrealyje veikia Gin
taro jaunimo ansamblis, kuris 
turi ir savo šokėjų grupę, liau
dies instrumentų kapelą. Toron
te girdime Birbynę, kuri sten-- 
giasi prikelti senovės dainas. To
ronte yra Prisikėlimo parapijos 
chorai: suaugusių, studentų ir 
vaikų.

Hamiltone pagarsėjo mergai
čių choras Aidas.

Jis tuo ir įdomus, kad jį su
daro tik mergaitės, jaunos ir gra
žios, mokyklinio amžiaus. Tų 
mergaičių yra apie 60.

Šiam chorui vadovauja prity
ręs choro vadovas ir solistas 
Vaclovas Verikaitis.

Bent prie kelių chorų yra 
prisidėjęs savo darbu. Ir šį cho
rą išaugino savo pasišventimu ir 
užsidegimu — vienetą padaryti 
vertą dėmesio. To jis pasiekė.

Aido choras jau yra koncerta
vęs Chicagoje, kur nuolat yra 
perkrauta kultūrinio gyvenimo 
programa. Ir ten jis susilaukė 
didelio dėmesio ir gražaus įver
tinimo. Koncertavo ir kituose 
Amerikos miestuose. Praeitais 
metais lankėsi mūsų kaimynys
tėj Hartforde.

Šis choras, kviečiamas L. B. 
New Yorko apygardos, atvyksta 
į New Yorką balandžio 15, šeš
tadienį, ir koncertuoja Richmond 
Hill mokyklos salėj. Mergaičių 
choras! Kokie nuostabūs bus jų 
balsai, jų sąskambiai!

Drauge pasirodys ir solistas 
Vaclovas Verikaitis, choro diri
gentas. Jis dainuos vienas ir su 
choru.

dvejete Lee su kitu rytiečiu 
Pandrit (iš Siamo) parklupdė 
veteraną Bukiet su Sweeris 3- 
0.

T972 JAVstalo teniso pirme
nybėse lietuvių duoklė svari ir 
pergalėmis atseikėta. Tik gaila, 
kad kitur taip šauniai besirekla
muoją veikėjai nė nepasirodė. 
Sausio 22-23 Marylande, prie 
Washington©, buvo žymiai ge
riau. Didžiojo turnyro (325 žai- 
dikai) laimėtojai: Violeta ir 
Flora Nešukaitytės (Viole
ta moterų vienete ir su 
Flora moterų dvejete), Paulius 
Klevinas (jaunių 15 m. kl.) ir

Visa sudarys darnią ir gražią 
dviejų valandų programą.

-o-

Chorui priimti sudarytas di
delis komitetas, kuris jau seniai 
veikia ir daro visa, kad svečiai
butų patenkinti. Po koncerto 
chorą perveš į Kultūros Židinį.
Ten-bus vakarienė ir vėliau-šo
kiai. Juk norės New Yorko jau
nimas susipažinti su Hamiltono

BROCKTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas suruoštas vasario 27. 
Šv. Kazimiero bažnyčioj atlai
kytos mišios už Lietuvą, daly
vaujant ateitininkam, skautam, 
L. K. Moterų Sąjungos atsto
vėm su vėliavom, Brocktono Lie
tuvių Tarybai ir daugumai 
brocktoniškių. Labai tiko tai 
dienai T. Pijaus Šarpnicko, O 
FM, pamokslas. Antroj minėji
mo daly, kuri buvo tęsiama pa
rapijos salėj, kalbėjo bostoniš- 
kis Paulius Žičkus. Susirinku
sieji suaukojo Lietuvos reika
lam virš 1000 dol. Dalyvavo 
miesto meras R. Wainwright su 
žmona, parapijos klebonas kun. 
P. Šakalys. Meninę progra
mą atliko parapijos choras ir 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujant kompozitoriui J. Gaide
liui. Deklamavo lituanistinės 
mokyklos mokinės. Po progra
mos buvo vaišės, kurias paruo
šė O. Eikinienė, padedant M. 
Jurkštienei ir A. Pryžgintaitei.

Parapijos misijos. Dviejų sa
vaičių misijas pravedė lietu
viai pranciškonai. Pirmąją sa
vaitę rinkosi angliškai kalban
tieji išklausyti vakarinių konfe
rencijų, kurias vedė T. Pijus 

Glorija Nešukaitytė (mergaičių 
13 m. kl. baigmėj nugalėjo Da
nutę Gvildytę) — visi susilaukė 
tenykščių lietuvių dėmesio. Tau
tiečiai pagerbė Violetą, įteikda
mi gėlių puokštę ir lietuviškais 
ornamentais išdrožinėtą sagtį 
(R. Petrutienės kūryba).

. O kas nutiko New Yorko apy
linkėj, dar didesnio pobūdžio 
JAV pirmenybėse? Profesiona
lai veikėjai prašovė pro šalį, o 
galėjo pasidomėti mūsų judriuo
ju jaunimu ir ta proga prisidėti 
prie lietuviškos propagandos.

K. ČerkeĮiūnas

viešniom, tad šiai progai ir ren
giami susipažinimo šokiai.

Choras iš New Yorko išvyksta 
sekmadienį, balandžio 16. Kitur 
jau nekoncertuoja, vyksta tie
siai į Hamiltoną.

-o-
Apygarda, rengdama šį, kon

certą, norėjo prisiminti jaunimo 
metus. Tai jaunimo metų proga 
kviečiamas jaunimo choras. Te
gu šis choras čia pakelia jauni
mo nuotaikas, tegu visi, pakiliai
nusiteikę, pergyvena jaunimo 

(nukelta į 11 psl.)

Sarpnickas. Antrąją savaitę at
vyko vesti lietuviškų misijų T. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. Kon
ferencijos vyko rytais ir vaka
rais; lankytasi daug gausiau, 
bet klebonas apgailestavo, kad 
dalis parapiečių nepasinaudojo 
šia proga pasiruošti Velykų 
šventėm. Norintieji galėjo užsi
prenumeruoti Tėvų Pranciškonų 
leidinių, kurių visą pluoštą atsi
vežė T. V. Gidžiūnas.

Klebono sukaktis. Klebono 
kun. Petro Šakalio 25 metų ku
nigystės sukakties minėjimas 
rengiamas parapijos salėj ge
gužės 7. Vaišėm bilietus gali
ma gauti pas rengimo komiteto 
narius ir organizacijų valdybas.

Jaunimo kongreso reikalai. 
Bendruomenės valdyba, su vie
tos jaunimu sukvietusi platesnį 
pasitarimą ir daug iniciatyvos 
ir susidomėjimo parodžius vie
tos Lietuvos vyčiam — dr. P. 
Bizinkauskui, Z. Barauskienei, 
nutarė rengti šokius gegužės 13, 
Canoe Club, W. Bridgewater, 
Mass. Brocktonui paskirta kong
reso išlaidom padengti kvota 
siekia 1,400 dolerių. Šiuo paren
gimu ir renkant aukas gal pasi
seks išpildyti skirtąją kvotą.

— JAV LB t-bos prezidiu
mas posėdžiavo kovo 19 Chica- 
goj. Tarybos sesijos posėdžiai 
vyks Sheraton-Chicago Hotel, 
505 North Michigan Ave., Chi
cago, Ill. 60611., Jie prasidės 
penktadienį per pietus (balan
džio 28) ir baigsis sekmadienį 
vėlai po pietų (balandžio 30). 
Darbotvarkėj numatyti LB CV 
ir kitų institucijų pranešimai. 
LB įstatų keitimas ir kt. Prezi
diumo posėdžiuose, kuriuose ap
tarti sesijos reikalai, dalyvavo 
svečiai PLB valdybos pirminin
kas Stasys Barzdukas, II-jo PL 
J K komiteto pirm. Romas Saka- 
dolskis, JAV LB c.v. vicepirm. 
Juozas Gaila ir kt.

— Kun. prof. St. Yla gegu
žės mėnesy praves rekolekcijas 
Vokietijoj gyvenantiem lietu
viam kunigam ir pasauliečiam, 
jų metinio suvažiavimo proga.

— Dainavos meno ansamblis 
paįvairins tautinių šokių šventės 
programą ir daina palydės Žil
vitį, Aštuonytį, Kalvelį ir Su
batėlę. Ansambliui diriguos Al
vydas Vasaitis.

— Arvydas Barzdukas ir Al
gimantas Gureckas, Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus direk
toriaus dr. K. Jurgėlos pakvies
ti, užrekordavo perdavimui į 
pavergtą Lietuvą pasikalbėji
mą apie Philadelphijoj įvyku
sias JAV LB politinių studijų 
dienas. Pasikalbėjime pristaty
ta studijų dienų programa, pa
sidalinta įspūdžiais, sustota 
prie kai kurių svarstytų klau
simų.

— Bronius Juška, JAV LB 
Kenoshos — Racine apylinkės 
pirmininkas, LB centro valdy
bai prisiųstame laiške kelia rei
kalą ieškoti būdų laisvės kovai 
prieš komunizmą, apjungiant 
30 milijonų JAV gyvenančių 
rytų Europos kilmės amerikie
čių. Toks sąjūdis būtų pajėgus 
išvystyti plačią antikomunistinę 
akciją ir sulaukti prideramo 
JAV administracijos dėmesio.

— Hartford, Conn., kovo 12 
įvykusiam LB apylinkės meti
niam susirinkime išrinkta val
dyba pareigom pasiskirstė taip: 
Danutė Grajauskienė — pirm., 
Stasys Baltauskas —vicepirm., 
Henrikas Dapkus — ižd., Vytau
tas Raškevičius — sekr., Eleo
nora Miniukienė — socialinių 
reikalų veddėja, Virginija Alek
sandravičiūtė — jaunimo reika
lų vedėja, Stepas Zabulis — 
narys jaunimo ir švietimo rei
kalam.

— Kasparas Radvila vadovaus 
komitetui, kuris rūpinsis IV- 
tosios tautinių šokių šventės daly
vių nakvynėmis.

— Kun. A. Perkumo Caracas 
mieste pastatydinti Lietuvių Na
mai šiemet švenčia dešimtmetį. 
Šia proga Venecuelos kongre
sas Lietuvių Namam atsiuntė 
padėkos diplomą už kultūrinius 
nuopelnus, o vyriausias pagal
binės kariuomenės štabas —gar
bės trofėją.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: A. J. Radzevich, Amster
dam, N. Y., A. Sabalis, Brook
lyn, N. Y ., V. Paškauskas, Vo
kietija, kun. S. Matutis, Kolum
bija, S. Raynowska, Methuen, 
Mass., V. C. Dėdinas, Lowry 
AFB. Colo., L. M. Mihailovic, 
Astoria, N. Y. Kitiem užsakė: 
M. Šalinskienė, Woodhaven, N. 
Y. — E. A. Antanaičiui, St. An
tonio, Texas, A. Masionis, Pa
terson, N. J. — A. Mikrut, Eng
lishtown, N. J., A. Vėsokė, 
Brooklyn, N. Y. — H. Von Os- 
ten, Warren, N. J. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaity
tojam pirmiem metam Darbinin
ko prenumerata tik 7 dol.



10 DARBININKAS 1972 m. kovo 31 d., nr. 15

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 11d 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg\ FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565

TO PLACE 
YOUR AD

New Jersey — “Music of Lithuania" — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

CANCEL OR CHANGE
T«l.: GL 2-292 3

DISPLAY
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* Wanted Foster Parents
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 If you are between the ages of 25 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379. * and 59, English speaking, in good

________ _______________ _______ Heal th, financially selfMaintaining, Will- •
_ ing to accept children of any Back-
BOSTON, WORCES'1‘hH, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 ground and have adequate Rooms, 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIT * you are desperately needed now.
1430 kil- Medford, Ma-w. sekmadieniais nuo 11-12 vid. Contact McMahon Memorial Shelt

er, 128 East 112th SL, New York,
---------- —-------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------ . N. Y. 10029, 369-5665

A. PAINTING CORP 
Interior-Exterior 

General Contractor — free estimates 
FULLY INSURED 

Call 5 P.M. to 8 P.M. 728-9464

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

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

-----------------------------------------

TOPSOIL 
100,000 Cubic Yards 

Annadale Section 
Staten Island 

Call 212 762-4400 
Ask for Mr. B.

TRAIN YOUR DOG
For Today's World. Complete obe
dience and protection training for 
S200. Also Trained Guard Dogs. Safe 
or Rent. 2206 A Flatbush Ave. Nr.
Ave. R. Bklyn. 951-7555 Open 7 days

Litas Investing Co. Inc.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(201) 441-6799

Grand Opening
House of TERRIERS 

Pre-Easter Sale on AKC Puppies 
Expert Grooming — All Breeds 

Dog & Cat Accessories 
Free Gift with Puppy Purchase 

115-18 Queens Blvd., Forest Hills 
(77 Ave.) 261-1980

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(201) 846-1650

ESSEX GUEST HOUSE 
Lovely Grounds 

24 Hour Supervision
3 Excellent Meals Daily

45 min. from N.Y.C.
_ Catholic Church in the Area 

271 Claremont Ave. Montclair, N.J.
Call 201 746-5308
J & E CARPET 

211-01 75th Avenue 
Bayside, N.Y.

Carpet Installation, We Pick up & 
Relay, Also Expert Cleaning. Call 

212 740-2440

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Islandijos didmeistris Olaff- 
son laimėjo Nordic pirmenybes, 
surinkęs 9 tš.» danas Holm 7 
su puse t§.

— Capablankos atminimo tur
nyras vyksta Havanoje. Pir
mauja Sovietų didmeistris Lei- 
nas.

— Lietuvių Rytų apygardos 
šachmatų pirmenybės įvyks N. 
Y., balandžio 8. Jos bus keturių 
ratų, 30 ėjimų į 30 min. Žada 
pasirodyti dalyviai iš Baltimo- 
rės, Philadelphijos, New Yorko, 
Bostono ir kitų vietovių.

— Bostono tarpklubinėse, 
kovo 17, So. Bostono Lietuvių 
pil. draugijos šachmatininkai į- 
veikė Harwich komandą 3-2, ta
čiau kovo 24, susitikę su trečioj 
vietoj einančia Cambridge, pra- 

, laimėjo Įsu puse—3 su puse. Be
liko ketverios rungtynės: 
dvejos prieš M.I.T. ir dvejos 
prieš Bostono Universitetą. Dėl 
ketvirtos vietos varžosi dabar 
Lietuviai ir Boylstono klubas. 
“A” Divizijoje dalyvauja de
šimts pačių stipriausių Bosto
no komandų. Tebepirmauja Har
vardo univ., M.I.T. ir Cambridge 
komandos.
—Toronto šachmatininkai kas 

sekmadienis renkasi į Prisikėli
mo salę pažaisti. Jie rengiasi 
su savo komanda dalyvauti Š. 
Amerikos Lietuvių pirmenybė
se balandžio 22-23, Clevelande.

— Detroito “Kovas”’ taip pat 
žada dalyvauti Lietuvių pirme
nybėse, Clevelande. Dabar vyk
do tarpusavio turnyrą. Sekcijai 
vadovauja Karolis Balys (tel. 
562-0583).

NAUJA PLOKŠTELĖ

— Šiomis dienomis pasirodė 
nauja plokštelė “Lietuvių kom
pozitorių dainų rečitalis“, dai
nuoja Stasė Klimaitė, sopranas, 
akomponuoja A. Kučiūnas.

Plokštelėje telpa 14 dainų, 
parašytų pagal mūsų poetų teks
tus (Binkio, Kiršos, Tysliavos, 
Putino, Maironio, Jakšto, Buivy- 
daitės) ir harmonizuotų liau
dies dainų. Kompozitoriai: M. 
Petrauskas, J. Tallat-Kelpša, A. 
Vanagaitis, S. Šimkus, Laumens-

kienė, J. Gruodis, J. Naujalis, 
VI. Jakubėnas, S. Sodnys-Sodei- 
ka, J. Gaidelis ir Kazys Vikt. 
Banaitis.

Tai vertingas mūsų vokalinės 
literatūros rinkinys, kuriame 
geri tekstai, individuali muzika 
ir nuoširdi interpretacija suda
ro meninę sintezę.

Aplanką piešė dail. Alf. Do
vius. Plokštelę dailiai išleido 
“Lietuvių Dienų” leidykla, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. Gaunama ir Darbininko 
administracijoj. Kaina 5 dol.

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ MūSŲ 
KLIJENTŲ SĄRAŠO

Greičiausias, taupiausias ir paprasčiausias keliąs siųsti 
DOVANAS šavo giminėms arba draugams į Lietuvą ir 
U.S.S.R. yra nupirkti jiems

* Special Preferential Rouble 
Gift-Certificates

(Specialius pirmenybiškus rublių 
dovanii. pažymėjimus)

Jie galioja specialiose užsienių valiutos krautuvėse, dau
gelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PREKIŲ KOKYBĖ YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS

Galiojimo laikas neribotas
Gavėjas nieko nemoka
Pristatymas ir patenkinimas garantuotas
Pakeičiama į vietos rublių valiutą, jei pageidaujama 
Suma neribota

REKOMENDUOJAMA DFT. GREITU REZULTATŲ —

Paprašykite informacijų dėl AUTOMOBILIŲ ir BUTŲ!

Dėl jūsų saugumo siųskite užsakymus į mūsų prisijun
gusias firmas:
j ' COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Ave., New York, N.Y. 10022 
(212) 758-1150-1 - ...
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
(215) WA 5-3455
PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY

. • . 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
•(212) 581-7729

arba tiesioginiai į .vienintelį V/O VNESHPOSYLTORGO 
atstovą Amerikoje f

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avenue (tarp 28 ir 27 gatvių) 

New York, N. Y. 10001
(212) 685-4537

SERVICE
Remodel your Bathroom. 3 piece 

Bathroom replacement on your pre
sent plumbing. Plumbing repairs.

- Electrical Work also. 24 Hour Service. 
1 Call 212 331-2364

CHILDRENS and ADULT 
PSYCHIATRIST

Private Consultation Office Hours 
1-8 P.M.

69-20 Groton'St.
Forest Hills, N. Y. 

(212) 896-4771
1 --------------------- -—-——:----------

RALPH’S
Limousine Service, Late Model Air 
Conditioned Cadillacs — AD 4-1244 
695-6647 — 24 Hour Ser. Mobile 684

174 W. 137 St.
Proms, Weddings, Funerals, Depots, 

Airports, Theatres or Night on the
Town

Our Service Speaks for Itself

KLAUS WEDLER THE PAINTER
Painting insiae & outside 

Painting & Decorating 
Paper hanging & plastering 

Free estimates given 
78-05 83rd Street, Glendale 

Call 366-1215

RITE—-WAY 
Painting and Decorating 

Also Wallpapering 
Reasonable Rates 

Fully Insured 
All Work Guaranteed 

Call 212-931-1748

GARAGES & STORAGE 
TRUCK PARKING 

Secure Parking for 1 to 100 tks 
Watchman on Duty 7 Days 
24 Hours. Clarin UL 5-4800

O SPORTAS
PRALAIMĖJIMAS . . .

Abejos j pirmą vitą preten- 
duojančioskomandospereitąsek- 
madienį sužaidė ta pačia pasek
me 1:0. Deja, kuomet bavarai 
rungtynes laimėjo, Lietuvių At
letų Klubo pirmoji komanda 
prieš Kolping FC prakišo 0:1 
(0:0). Dabar mus nuo pirmau
jančiu bavarų skiria net 4 taš
kai. Likus nedaug rungtynių, 
šį tarpą bus sunku sumažinti. 
LAK žaidė šios sudėties: Žad
vydas; Budreckas, Remeza II, 
Bagdžiūnas, Vainius II; Vai
nius IV, Jombach (ne Jakow, 
kaip klaidingai buvom pranešę), 
Kreicas; Klivečka, Rauba, Šilei
kis (Market). LAK tai pirmas 
pralaimėjimas po ilgesnio laiko. 
Pirmai vietai dar yra teoretinių 
vilčių. Rezervinė baigė 0:0, o jau
niai pralaimėjo 0:3.

Šį savaitgalį žaidžia tik pirmo
ji - komanda. Rungtynės prieš 
Schwaben SC paskiriamos jau 
bene 6 kartą! Throgs Neck sta- 
dijone Bronx, N. Y., pradžia 3 
vai., šeštadienį, balandžio 1. Ki
tom mūsų komandom rungtynių 
nepaskirta. New York State tau
rės varžybose mūsų jaunučiai 
žaidžia balandžio 15 prieš bava-

GEORGE COLES
356 Atlantic Avė. Bklyn. 

Home Owners, & Real Estate Co. 
We Clean Cellar*, Backyards 
Haul Rubbish, Whitewash

Painting
Call 625-0274

DR. LUIS FERNANDEZ 
MEDICAL INTERNIST

ALLERGY •*
32O-3Oth Str. (Near New York Ave.) 

Union City, N. J.
By Appt. Only 

Call 201 866-3339

® DEXTER PARK [f»Ji 
PHARMACY ĮĮBI 

Wm. Anastasi, B. S.
77-0*1 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

SERVICE

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mario's Auto Inspection & Repair 
(service headlights adjustment, wheel 

alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, NJ. Cape May 

- Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis "If you really want your 
car to go see Mario*’, 609—465-5607

rus, o mažučiai prieš Ukrainian 
Youth. A vejos komandos žai
džia namie. Dėl Knickerbocker 
taurės mūsų pirmoji komanda 
turės keliauti į Brooklyn© Pros
pect parką, žaisti prieš Hagibor.

Visiem sporto bičiuliam — 
linksmų Velykų.

Atletas
Apygardinėse sporto pirmeny

bėse dalyvaus arti 300 lietuvių 
sportininkų. Bus 12 krepšinio 
ir 17 tinklinio rungtynių. Stalo 
teniso iršachmati) specialistų su
sitikimų skaičius dar nežinomas. 
Visos rungtynės vyks Franklin 
K.-Lane' mokyklos salėse balau-' 
džio 8.

Vitas Gerulaitis, buv. nepri
klausomos Lietuvos teniso čem- 
pijono sūnus, dar-nepilnų 18 m. 
amžiaus, vienas daugiausia vil
čių teikiančių stalo tenisininkų, 
kovo 26 drauge su kitų tenisi
ninkų jaunių grupe išskrido 
rungtynėm į Havajus ir j Aust
raliją. Apie V. Gerulaitį plačiai 
rašė. “N. Y. Times” ir kiti 
laikraščiai. “Long Island Press” 
apie jį, kaip galimą pasaulio te
niso čempijoną, kovo 26 paskel
bė platų straipsnį. (E)

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Po 2 dol.: E. Jurgutaitienė, 
Kans. City, Kans., A. Grigaliū
nas, Davenport, Iowa, F. Gaba- 
lis, Phoenix, Ariz., kun. P. Balt- 
rumas, Drain, Ore, M. Kveksha, 
Bums, Ore., A. Juodvalkis, B. 
Pūras, I. Valančius, E. Cgo., III., 
S. Rudys, Michigan City, Ind., O. 
Kaštanas, V. Bulkaitis, Omaha, 
Nebr., kun. L. Musteikis, Plain
view, Nebr., A. Masaitis, Dear
born, Mich., B. Girnius, Allen 
Pk. Mich., J. Mikaila, kun. A. Ba- 
bonas, Southfield, Mich., V. 
Bublys, K. Daugvydas, A. Kup
činskas, V. Tamošiūnas, S. Bar- 
vydas, J. Staugas, Detroit, Mi
chigan, E. Vilimaitis, F. Gudelis, 
Dayton, Ohio, R. Amastaitė, Ge
neva, Ohio, V. Rociūnas, Inde
pendence, Ohio, G. Košys,Tiffin. 
Ohio, P. Žilinskas, Lyndhurst, 
|Ohio, B. Steponis, Parma, Ohio,

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais . viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

, .Brook!yru N. Y. 11221

Geriausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė "Sek 
pasaką”. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja "Meškiuką Rud- 
nosiuką”,“Laumę Daumę”,“De- 
vyniabrolę”, “Karalaitę ir ože
li”. Kaina 6 dol., persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

K. Truska, M. Karaska, Cinn. 
Ohio.

Po 1 dol.: W. Chuzas, R. Biel- 
keviči us, Brockton, Mass., Z. Nor- 
butas, A. Tilenis, B. Gailiūnas, 
F. Jarvis, E. Zizniauskas, K. 
Šidlauskas, M. Giedraitytė, P. 
Kurapka, P. Baltrušūnas, So. 
Boston, Mass., A. Kilmonis, E. 
Gorodeckas, K. Cesna, B. Girčys, 
A. Yakutis, A. Bundza. A. Anta
navičius, D. Jurkėnas, Worces
ter, Mass., kun. J. Maknys, 
Newport, R. I., B.. Engels, Port
land, Maine, R. Petkevičius, 
Lewiston, Me., K. Daugėla, Bed
ford, Me., M. Savickas, Nashua, 
N. H., A. Gillis, Manchester, N. 
H., I. Tamošiūnas, T. Mickus, 
Alex., Va., B. Wilkinson, J. Kar- 
dokas, Balt., Md., D. Ventriglio, 
Greenbelt, Md., M. Mitrulis, R. 
Buchene, Chester, Pa., V. Obelė- 
nas, W. Nichalson, Pa., A. Mas- 
kelūnas, V. Twaska, A. Gražulis, 
Pgh., Pa.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos 
darbą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo.

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

Užeikite — įsitikinkite/

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ava. (85-86 SL) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
A stori joje: 28-28 Steinway Street —• AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-1? Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport. L.I.: 250-A Lark Field Rd. 616-757-0801

KRAUTUVES 9
Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushings: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue ~ DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914*454-9070

STAR LITHO INC.
COMM ERČIAI__ BOOKS
Advertising & Engraving 

Why Not Deal Direct & Save 
Purchaser on your Next Printing 
Order, Free pen with your request 
for estimate. Why not send your copy 

for free estimate 
627 Greenwich St. N. Y. 10014 

243-5499
Vienintelis lietuvių Ir anglų kalbomis iliustruotas lietuvių kultūros ir 
visuomenės gyvenimo žurnalas leidžiamas LIETUVIŲ DIENŲ leidyk
los Kalifornijoje. Išeina kas mėnesi, išskyrus liepos ir rugpiūčio mėn. 
Adresas: 4364 Sunset Boulevard, Hollywood, Calif. 90029 • Vyr. redak
torius Bernardas Brazdžionis. Leidėjas Antanas F. Skirius • Prenu
meratos kaina metams 8.00 doleriai; naujai užsisakantiems — pirmais 
metais tik 36.00.

■P

H. W. FEMALE
Exp. Operators, on Dresses, min. of 

• $2. an Hour, Section or Piece work, 
■ Steady, C&J. Dresses, 1348 Southern

Blvd. Near Jennings in the Bronx.
I Tele. 842-9794, Mr. Jose Albino
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Apreiškimo parapijos choras per savo komunijos pusryčius kovo 19 su buvusiais choristais ir 
svečiais. Viduryje sėdi iš k. kun. A. Račkauskas, klebonas kun. P. Raugalas, choro vadovas 
Algirdas Kačanauskas, kun. K. Wicks. Nuotr. V. Maželio

Apreiškimo parapijos 
choro metinė šventė

Apreiškimo parapijos choras 
kovo 19 turėjo savo metinę 
šventę. Per 11 valandos mišias 
choras įspūdingai giedojo lietu
viškas giesmes. Tarp jų buvo ir 
ištrauka iš Du Bois oratorijos 
“Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai”. Žmonių buvo artipil
nė bažnyčia. Paskui choras, 

prie komunijos.
Po mišių 12 vai. parapijos sa

lėj buvo pusryčiai, į kuriuos 
atsilankė ne tik choristai, bet 
ir jų bičiuliai, seniau dalyvavę 
chore. Viso galėjo būti apie 70 
žmonių.

Pusryčius malda pradėjo pa
rapijos klebonas kun. Pranas 
Raugalas, sukalbėdamas maldą. 
Pusryčiam besibaigiant, jis pir
mas pasakė sveikinimo kalbą, 
pasidžiaugė choro veikla ir už ją 
padėkojo. Jis kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai.

Svečias kalbėtojas buvo Dar
bininko redaktorius Paulius Jur
kus. Savo kalboje jis irgi iš
kėlė choro padarytą pažangą ir 
skatino dirbti ir dirbti. Sumi
nėjo ir visą eilę darbų, kuriuos 
galėtų choras nuveikti. Skatino 
kuo greičiau išleisti religinės 
muzikos plokštelę, surengti kon- 

ti, organizuoti naujos lietuviš
kos religinės muzikos kūrybą.

Pasveikino chorą ir parapijos 
vikaras kun. A. Račkauskas. 
Kalbėjo ir choro vadovas mu
zikas Algirdas Kačanauskas, pa
dėkojo choristam už uolų darbą 
ir pasišventimą, padėkojo ir kle-

Tai vienintelis 
toks choras
(atkelta iš 9 psi.)

metus, rengircį jaunimo kongre
sui.

-o-
New Yorke gi jauniausia ir 

veikliausia yra lietuviškoji Mai
ronio mokykla, kuriai iš metų 
į metus ristis nėra taip lengva. 
Šiai mokyklai reikia pagalbos. 
Lietuvių Bendruomenė ir atėjo 
į talką. Koncerto pelnas skiria
mas Maironio lituanistinei mo
kyklai!

O kas gi iš mūsų neparems 
savos ' lietuviškos mokyklos! 
Tai yra visų pareiga — 1 

Žilevičius (apie 30 metų). Nuo 
1962 m. chorui vadovauja, o 
taip pat ir bažnyčioj vargoni
ninkauja muz. V. Mamaitis.

Parapijos kunigai ir vargo
nininkas kviečia visus, o ypač 
jaunimą, jungtis į chorą, kad 
Sustiprintomis jėgomis galėtu
me tinkamai atžymėti šią dei
mantinę choro sukaktį.

Paskutiniuoju metu choro 
v ' gretas papildė nauji giesminiu- 

ten, kur auga lietuviškas atžaly- * *r kėliniai, Rūta
nasl ĮKidžienė ir jos dukra Diana.

Rengėjai laukia iš lietuviškos 
visuomenės, kad ji kuo gausiau 
atsilankytų į koncertą. Atsilanky
mu pakelsite jaunimo nuotaiką 
ir ryžtą puoselėti lietuvišką dai-

savos mokyklos nuotaikas!
Rengėjai leidžia ir programą, 

kur bus sudėti sveikinimai Aido 
chorui, lituanistinei mokyklai ir 
drauge komerciniai skelbimai. 
Ir šiuo leidiniu norima sutelkti 
kuo daugiau lėšų tam pačiam 
kilniam tikslui. Tad prašom ne
atsisakyti, jei į jus kreipsis ren
gėjai. Prisidėkite ir savo auka 
ir savo sveikinimu! (kv.) 

MIAMI LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
3655 North West 34 Street, 

Miami, Florida

sveikina visus Klubo rėmėjus, sulaukus sveikiem 
Sv. Velykų. Taipogi dėkoja visiem, kurie atsilanko j mūsų 
klubą ir tokiu būdu paremia mūsų gerus darbus.

bonui už nuolatinę globą. Trum
pai kalbėjo ir choro dvasios va
das kun. Kenneth Wicks.Jis 
kalbėjo lietuviškai ir angliškai 
ir sukalbėjo užbaigos maldą.

Choro valdybos pirmininku 
dabar yra Petras Baltrulionis, 
gi pusryčių programai vado- 

tas Radzivanas. Pusryčių paren
gimu rūpinosi valdybos iždinin
kas Vytautas Senken.

Nors ir buvo pusryčiai baigti, 
bet visi dar ilgai bičiuliškai kal
bėjosi.

Apreiškimo choras yra žymiai 
sustiprėjęs, padidėjęs. Į jį įsi
jungė eilė naujų narių. Kvie
čiami ir kiti, kas tik mėgsta gie
doti. (p. j.)

ELIZABETH, NJ
mišios bus 7 vai. Mišių metu 
parapijos choras, diriguojamas 
V. Mamaičio, giedos kun. G. 
Šukio parašytas Taikos Kara
lienės garbei mišias. Vargo
nais gros komp. J. Stankūnas. 
Kitos Velykų dienos mišios bus 
sekmadienio tvarka.

40-ties valandų atlaidai pra
sidės balandžio 23 ir-baigsis 
antradienį, balandžio 25 d. 7 
v.v. mišparais ir iškilminga 
procesija. Atlaidų metu pa
mokslai ir mišparai bus vaka- 

kviečia vi- 
atlaiduose

Elizabetho

ir anglų kalbomis sakys pran
ciškonas T. Juozapas Bacevi
čius.

Parapijos kunigai 
sus gausiai šiuose 
dalyvauti..

Parapijos choras.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos choras šiais metais 
minės 75-rių metų sukaktį. Šia 
proga choras numato surengti 
koncertą-akademiją. Bene il
giausiai šiam chorui vadovavo

Sussex, N. J., gražiausioj 
apylinkėj, prie pat ežero ir 
ant 1 1/4 acres žemės, parduo
damas 8 kambarių vienos šei
mos namas. Turi uždarytą ve
randą, “sun deck”, 2 garažus, 
dirbtuvės kambarį, židinį, kili
mus ir dar daug priedų. Kai
na: 45,000 dol. Tel. 201 875- 
5410.

Vyresnio amžiaus moteris 
ieško vieno kambario arba dvie
jų kambarių arba mažo butelio 
2—3 kambarių Woodhaveno a- 
pylinkėje. Skambinti telefonu 
847-5522.

Klubo Direktoriai Ir Valdyba

Paterson, N. J.
Gavėnios rekolekcijos-misijos 

bažnyčioj prasidėjo kovo 20, pir
madienį, ir tęsis visą savaitę. Mi
sijas praveda kun. Juozas Vaš
kas, MĮC,išChicagos. Pamokslus 
sako lietuviškai ir angliškai per 
mišias rytais 7 vai. ir vakarais 
7:30 vai. Švč. Sakramento gar
binimo diena ir misijų užbai
ga bus Verbų sekmadienį, kovo 
26. Švč. Sakramentas bus iš
statytas viešam garbinimui po 
12 vai. mišių. Šventoji valanda 
4 vai. popiet. Po šv. valandos iš
kilminga procesija, palaimini
mas Švč. Sakramentu ir misijų 
užbaiga.

Marijos Stankienės 80 metų 
amžiaus sukakčiai paminėti sū
nus Juozas suruošė iškilmingus 
pietus Šv. Kazimiero parapijos 
salėj vasario 27. M. Stankienė 
daug rūpesčio ir gailestingos šir
dies parodė po II-ojo pasaulinio 
karo atvykusiem į Patersoną lie
tuviam, juos įvairiais būdais 
šelpdama ir savo pastogėn pri
glaus dama. Todėl jos pagerbti,

ĮKURTAS N. Y. LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS T E A T R A S
Yorko apygardos valdybos ini
ciatyva kovo 23, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje bu
vo sušauktas šios apylinkės teat
ralų pasitarimas. Nors tik vieną 
kartą buvo skelbta laikraštyje, 
bet štai susirinko 15 žmonių.

Pasitarimui pirmininkavo LB 
apygardos valdybos vicepirmi
ninkai — Paulius Jurkus ir Jo
nas Rūtenis. Pirmiausia visi “iš
sikalbėjo” teatro steigimo reika
lu, pasisakė savo nuomones. Bu

dintojam tekę daug technikinio 
darbo.

Liet. Bendruomenės atstovai 
garantavo, kad dabar tokio tech
nikinio darbo vaidintojam — ak
toriam nebebus. Visus techniki-

Bendruomenės surastas teatro 
administratorius. Bendruomenė, 
norėdama pagyvinti kultūrinę 
veiklą, puoselėti teatro meną, ir 
imasi šio darbo: sudaryti sąly
gas teatralams vaidinti. Žinia, 
tos sąlygos gali kartais būti ri
botos, pvz., pastatymam pra
džioj nebus galima išleisti dide
lių sumų, bet Bendruomenė 
padarys visa, kad teatras, nuga
lėjęs pradinius sunkumus, aug
tų ir stiprėtų.

Bendruomenė nesikiš į grupės 
parengiamąjį vaidybinį darbą, į 
jų kuriamą meną. Ji 
pinsis, kad tam menui 
būtų geresnės sąlygos.

tik rū- 
skleistis

Pakyla rankos

Vienam paklausus 
susirinkusių sutiktų

iškiek 
vaidinti, 

štai iš karto pakilo vienuolika 
rankų. Prie jų pridedam dar 
vieną, kuris negalėjo atvykti ir 
kuris telefonu buvo davęs savo 
sutikimą. Taip pradžioj susida
rė 12 žmonių grupė, entuziastų 
grupė, kuri ir pažada dirbti.

Išrenkamas vadovas
Čia pat Bendruomenės atsto

vų buvo pabrėžta, kad susirinku
sieji turi išrinkti savo vadovą. 
Jo neskiria Bendruomenės apy
gardos valdyba. Jį išsirenka gru
pė. Pasiūlius aktoriui Vitaliui 
Žukauskui, visais balsais išrink
tas aktorius Kazys Vasiliauskas.

Šis grupės vadovas bus kartu

mm
ŽINIOS

Pr. Mučinsko šermenų metu 
surinkta 700 dol. Tos aukos pa
skirtos taip: Lietuvių Fondui— 
544 dol., Balfui 96 dol. ir Vasa
rio 16 gimnazijai — 60 dol.

Lietuvių Fondui aukojo: Bro
nius Galinis —.100 dol. (antra 
šimtinė), Zigmas Gavelis — 25 
dol., V. Balčiūnas ir J. Kuncai- 
tis — PO 10 dol.

Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio, Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga lie
tuviškiem reikalam paaukojo 50 
dol.

Monika Šnaiderienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja iš Cam
bridge, Mass., sulaukusi gilios se
natvės, mirė vasario 29. Palai
dota vietos kapinėse.

sulaukus gražaus 80 metų am
žiaus, susirinko arti šimto žmo
nių. Sukaktuvininkė dar stipri, 
guvi ir gerai jaučiasi. Tą pat 
dieną sūnus ir marti — Juozas 
ir Izabelė Jokubavičiai — at
šventė dešimts metų moterystės 
sukaktį.

Jaunimo kongresui remti ko
vo 12, sekmadienį, sudarytas 
Patersono LB apylinkės komi
tetas, kuriam pirmininkaut ap
siėmė Vidmas Matusaitis, sekre
toriauti Janina Meižienė. Komi
tetas glaudžiai bendradarbiauda
mas su LB Patersono apylinkės 
valdyba, tikisi surinkti skirtą pi
niginę kvotą ir į kongresą nu
siųsti gražų būrį jaunimo.

kvd

ir meno vadovas, rūpinsis 
pės veikla ir režisūra.

gru-

Repertuaro komisija
Paliesta ir statomų veikalų 

klausimas. Ką vaidinti? Tai nė
ra taip lengva atsakyti. Visi su
sirinkę įpareigojami pasidairy
ti, ieškoti. Specialiai sudaryta 
ir repertuaro komisija. Į ją įei
na: aktorius Vitalis Žukauskas, 
Paulius Jurkus, Jonas Rūtenis. 
Daiva Jurytė žiūrės vaidinimų 
vaikam ir jaunimui.

Pirmieji ...
Štai tos naujos teatro grupės 

pradininkai: aktorius Kazys Va
siliauskas — vadovas, aktorius 
Vjtdlis Žukauskas, dar registra
cijos lape įsirašė šia eile: Lina 
Cerkeliūnaitė, Aldona Rygelytė, 
Daina Šukytė, Vanda Galbuogy- 
tė, Audronė 
rytė, Tadas 
Karmazinas, 
nė, Vytautas

Bartytė, Daiva Jū- 
Alinskas, .Leonas 

Marija Žukauskie- 
Abromaitis.

Kviečiami visi
Liet. Bendruomnės vadovybė 

tikrai džiaugiasi, kad taip sėk
mingai praėjo pasitarimas. Kovo 
23 New Yorke tikrai atžymėti- , 
na diena, nes gimė naujas Lie
tuvių Bendruomenės teatras.

Kviečiami visi, kurie negalė
jo pasitarime dalyvauti, o nori 
vaidinti. Kviečiame ypač jauni
mą. Tai geriausia proga ugdyti 
ir parodyti savo talentus. Tai ge
ra proga bendrauti su lietuviais, 
patobulinti lietuvių kalbą ir sa
vo kūryba nešti džiaugsmą ki- • 
tiem. Ateikite ir įsijunkite. Juk 
gimė naujas teatras. Jis ir kvie
čia visus!

Visi prašomi kreiptis į teatro 
vadovą aktorių Kazį Vasiliaus
ką: 28 Shepherd Ave., Brooklyn, 
N. Y., tel. MI 7-6014. (pj.)

Nauja knyga anglų kalba iš-- 
ėjo iš spaudos. Tai “History of 
Lithuania’”. Knygoj konden
suotai aprašyta lietuvių tautos 
istorija nuo seniausių amžių iki 
mūsų laikų; turi 142 psl., 38 
iliustracijas ir 4 žemėlapius. 
Autorius — prel. dr. J. B. Kon
čius, išleido JAV Lietuvių Ben
druomenė. Kaina 2 dol. Gau
nama ir Darbininko administra- ’ 
cijoje. ’’

f

Vaikų stovykla rengiama I 
J nuo birželio 25 iki liepos 8 Ne
ringoj. Priimami vaikai nuo 7 j 
iki 15 metų. Norintieji prašomi Į] 
savo vaikus registruoti pas 
Putnamo seseles, Camp Nerin
ga, I.C.C. Putnam, Conn. 06260.

Skaučių židinio dešimtmetis 
minimas balandžio 15 Lietuvių 
piliečių draugijos salėj. Prog
ramą atliks dramos aktoriai 
Leonas Barauskas ir Jonas Ke- 
lečius.

Per televizijos Zoom progra
mą kovo 16 buvo parodyta kaip 
Bostono vaikai dirba šiaudinu
kus. Anita kalbėjo lietuviškai, 
angliškas vertimas buvo užra
šytas apačioj.

Solistės Romos Mastienės kon
certą rengia Laisvės Varpo radi
jo valandėlės vedėjas Petras 
Viščinis balandžio 9 Liet, pilie
čių draugijos salėj So. Bostone. 
Solistei akomponuos dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Radijo valandėlė 
kiekvienais metais surengia gra
žų koncertą ir pristato vis nau
jus menininkus. Solistė Roma 
Mastienė Bostone dainuoja pir
mą kartą. Iš koncerto gautas pel
nas, skiriamas radijo valandėlės 
išlaikymui. Pageidaujami ir to 
koncerto rėmėjai — mecenatai.

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Birutė Pūkelevičiūtė buvo 
atvykusi iš Chicagos ir čia daly
vavo Liet. Bendruomenės Kul
tūros Klube, atlikdama viso 
vakaro programą. Ji papasako
jo apie savo darbus, sutiktus 
sunkumus ir paskaitė ištraukų 
iš visų savo veikalų. Čia buvo 
ištraukos iš premijuoto roma
no “Aštuoni lapai”, poezijos 
knygos “Metūgės”, apysaka 
apie kelionę į Trakus, iš 
“Rugsėjo šeštadienis”. Įspū
dingai padeklamavo Raudą, 
kur prisimenami žuvę Lietu
vos didvyriai. Taip pat papa
sakojo apie savo gamintą fil
mą “Auksinė Žąsis” ir apie 
filmą “Dvylika”, kuris dar ne
baigtas. Paskaitė ir vertimų į 
anglų kalbą, ¥- Kai, . kur. ,savo. 
skaitymam panaudojo muziką. 
Čia skambino pianu Julius Gai- 

Geriau negu gryni pinigai ar 
bet kokie daiktai
Specialūs rublių 

pažymėjimai

INTERTRADE 
EXPRESS Corp. 
Pirma jums apie tai pasakėm, 
o jūsų giminės sako “taip”. 

Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp, duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.

Dėl nuvertinimo JAV do
lerio kaina už Specialų Rub
lį dabar yra 2.35.
• TAI YRA PILNA KAINA 

Greitas pristatymas
Galite siųsti kokią sumą norit. 
Reikalaukite mūsų NEMO
KAMO ILIUSTRUOTO KA
TALOGO.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai naujas
ZHIGULI VAZ 2101 $3275.00 
MOSKVITCH 412 IE 
Ištaigingas modelis $3275.00 
MOSKVITCH 408 IE $3009.50
ZAPOROZHETS ZAZ 966 — 

$2012.50

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite! 

Užsisakykite dabar!

Reikalaukite mūsų

lapų” palydėjo varpų skambi
nimu, kuris buvo perduotas iš 
magnetofono juostos.

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug tūks-

Pranui Kauliniu!
staiga mirus, jo žmonai Bronei, dukroms, sūnums broliui 
Leonui ir seserei Adomėnienei su vyru, nuoširdžią užuojautą 
reiškiu

ANTANAS STEPONIS

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, ^fesldent

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. GrigaTrtS. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai » Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

• Regular a/c— 5% % • 1 year Term “Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

✓

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

—- Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adonronienė
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B®, 
K9ZW NAUJIENOS
Atvelykio stalą, kaip ir kiek

vienais metais, L.K.M. Sąjun
gos 29 kuopa rengia ir šiemet

Muzikų pasitarimas kviečia
mas balandžio 6, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Kvie
čiami ne tik vargonininkai, bet 
ir visi kiti muzikai — solistai,

Liuda Mikulskytė ryšium su 
prezidento Nixono kelione į Ki
niją buvo parašiusi prezidentui 
laišką. Jai, prezidento pavestas, 
atsakė sekretoriaus padėjėjas 
Europos reikalam Mr. R. T. Da
vies ir pastebėjo, kad kelionėj 
nebuvo paliesti Baltijos valsty
bių reikalai ir kad JAV politika 
tų valstybių atžvilgiu nepasikei
tė.

DID. SAVAITĖS 
PAMALDOS

Viešpaties Atsimainymo
balandžio 9, Atvelykio sekma
dienį, 1 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos salėj, Brooklyne. Vi
sas gautas pelnas sąjungiečių 
skiriamas Apreiškimo parapijos

pianistai, muzikos mokytojai, į- 
vairūs instrumentalistai. Bus kal
bama, kaip pagyvinti šios apy
linkės muzikinę kultūrinę veik
lą, kaip suorganizuoti jaunimo

reikalam. Parapiečiai ir sve- chorą ir k. Pasitarimą kviečia

bažnyčia
Didįjį trečiadienį — išpažin

tys 7:30 v.v.
Didįjį ketvirtadienį — mišios

8 v. r., 6 v. ir 7:30 v.v. iškilmin-

čiai maloniai kviečiami šiose’ 
vaišėse dalyvauti.

Kornelijus Bučmys, OFM,

LB New Yorko apygardos val
dyba.

Maironio lituanistinė mokyk

gos mišios ir procesija.
is pažinty s 7:30 v.v.
Didįjį penktadienį — Kryžiaus 

keliai — 3 v.
Darbininko redaktorius, Vely
kom išvyko į Los Angeles, Ca
lif., kur dalyvaus ir prel. J. Ku
čingio 25 metų klebonavimo su
kakties iškilmėse.

L. B. Vaižganto kultūros klu
bo atidarymas bus balandžio 
16, sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Programoj bus 
klubo atidarymo aktas, paskaita 
apie Vaižgantą, Vaižganto raštų 
skaitymas ir vaišės.

Už kun. dr. Stasio Valiušaičio 
sielą mišios jo mirties metinėse 
bus pranciškonų vienuolyno 
koplyčioj balandžio 11 d. 8 vai. 
Užprašė velionies brolis Juozas 
Valiušaitis.

ta Velykų švenčių proga nedir-
ba du šeštadienius — balandžio 
1 ir balandžio 8.

PRASMINGA AUKA 
KULTŪROS ŽIDINIUI

P. J. Montvila, Woodhaven, 
N. Y., savo 85 m. gimtadienio 
proga sūnėnų Marytės, Stepo
no, Petro ir Jono Bielių bei 
Tomo Bush ir prosūnio Eriko 
Bush įteiktą 225 dolerių pa
skyrė Kultūros Židinio staty
bai. P. J. Montvila yra vienas 
iš pirmųjų Kultūros Židinio 
tūkstantininkų. P. J. Montvi
lai nuoširdžiai dėkojame už pa
skatinantį pavyzdį ir linkime 
dar ilgų ir prasmingų metų.

Kryžiaus pagarbinimo pamal-

KAT. FEDERACIJOS 
SEIMELIS

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos New Yor
ko ir New Jersey apskrities val
dyba balandžio 16, sekmadienį, 
šaukia seimelį Angelų Karalie
nės parapijoj tokia tvarka: 11 
vai. mišios bažnyčioj, po mišių 
parapijos salėje atstovam 
ir svečiam priešpiečiai, po 
jų — posėdis. Federacijai pri
klausančios organizacijos bei ri
jos prašomos į seimelį atsiųsti 
du atstovus, aprūpinti juos įga
liojimais. Atstovai seimelyje tu
rės padaryti pranešimus apie sa
vo draugijų veiklą.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas yra gavęs dail. Česlovo 
Janušo ir dail. Jurgio Juodžio 
paveikslą. Abu paveikslai lei-

Elenos Kepalaitės vieną pie
šinį iš Phoenix galerijos nupir
ko Amherst Massachusetts vals
tybinis universitetas. Universite
tas iš savo turimų rinkinių su
rengė savo galerijoj parodą, ku
ri tęsėsi nuo kovo 1 iki kovo 
24. Toj parodoj buvo išstatytas 
ir Kepalaitės paveikslas. Jo nuo
trauka buvo įdėta ir į parodos 
katalogą. Elena Kepalaitė da
bar rengiasi skulptūros parodai, 
kuri bus gegužės 9-24 Phoenix 
galerijoj. Bus išstatytos metalo 
konstrukcijos skulptūros.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja muz. 
Algirdui Kačanauskui už a- 
komponavimą Janinai Mathews 
per mokyklos vaikučių kaukių 
šventę.

Romuvos leidykla, kuriai va
dovauja Jonas Galminas, angliš
kai išleido Liudo Dovydėno at
siminimų knygą apie bolševiki
nę okupaciją Lietuvoj. Tai yra 
lietuviškai išėjusios knygos 
“Mes valdysime pasaulį” san
trauka. Knyga pavadinta "We 
Will Conquer the World”, 217 
psi. Kaina 5 dol. Knyga dabar 
siuntinėjama platintojam, laik
raščių redakcijom, kad pami
nėtų ir parecenzuotų.

O. B. Audronė-Ona Tam ule vi- 
čiūtė-Balčiūnienė, Maironio li
tuanistinės mokyklos mokytoja, 
išleido naują eilėraščių knygą 
“Laužai ir kibirkštėlės”. Viršelį 
piešė A. Bartytė, knygoje pa
naudotos P. Osmolskio iliustraci
jos, kurios dabar darytos Eglu
tės laikraščiui. 98 psl.

Dail^V. K. Jonynas prie savo sukurto vitražo. Jis dalyvauja 
Liet. Moterų Federacijos New Yorko klubo rengiamoj Atve
lykio popietėj balandžio 9 d. 5 v. popiet Kultūros Židinyje 
ir kalbės tema — Lietuvio dailininko problema su savąja vi
suomene. Po paskaitos bus tradicinis Velykų stalas. Visi kvie
čiami atsilankyti. Nuotr. V. Maželio

dos ir komunija 7:30 v.v.
Didįjį šeštadienį — išpažin

tys 3-6, 7:30 — 9 v.v.
Ugnies, vandens šventinimas 

ir mišios 7 v.v.
Velykų dieną iškilmingos Pri

sikėlimo mišios 6:30 v. Kitos 
mišios: 8, 9, 10, U ir 12:15 d. ir 
5 v. popiet.

Didįją šeštadienį 3 v.popiet lie
tuviškai klausoma išpažinties 
Great Necke, L. I., Šv. Aloyzo 
bažnyčioj.

Aušros Vartų bažnyčioje
Velykų dieną Prisikėlimo mi

šios 6 vai. ryto. Kitos mišios 
kaip sekmadieniais.

Šv. Jurgio bažnyčia
Prisikėlimas Velykų rytą 6 

vai. Kitos mišios kaip sekma
dieniais.

Angelų Karalienės bažnyčioj
Did. ketvirtadienį — 8 v. mi

šios, 4 v. popiet —- mišios ir ko
munija.

Did. penktadienį — 3 v. popiet 
Kryžiaus garbinimas ir komu
nija.

Did. šeštadienį — 7 v.v. vi
gilijos pamaldos, šventinama ug
nis, vanduo, mišios.

Velykų dieną — Prisikėlimas 
ir mišios 6 v., kitos mišios 8, 9, 
11 ir 12:15 v.

Išpažinties klausom: Did. ket
virtadienį 4-5, 6:30-7 v.v. Did. 
šeštadienį 4-5:30 v. ir 6:30-7 v.

Apreiškimo bažnyčia
Did. ketvirtadienį — 9 v. ir 

Paskutinės vakarienės mišios— 
7:30.

Did. penktadienį — 3 v.v. 
Kristaus kančios pamaldos ir ko
munija.

Did. šeštadienį — 7:30 v.v. 
vandens šventinimas, viligijos 
mišios.!

Velykų rytą — Prisikėlimas 
ir mišios — 5:30 v.r., kitos mi
glos — 8, 9:30, 10, 11, ir 12:15

Išpažinties klausoma: D. tre
čiadienį 5-6,7-8, D. šeštad. 4-6.

džiami loterijom Tėvų komi
tetas sėkmingai platina bilietus.

Petras Montvila rengia savo 
brolio kun. Juozo Montvilos pri
siminimą. Jo brolis, jaunas ku
nigas, persekiojamas rusų ca- 
ristinės valdžios, bėgo į Ameri
ką ir iš Londono 1912 plaukė 
garsiuoju laivu Titanic. Didysis 
pasaulio laivas nuskendo'Atlan
te 1912 balandžio 14-15. Su 
1500 laivo keleivių nuskendo ir 
kun. J. Montvila. Šiemet sueina 
60 metų sukaktis. Šios sukak
ties proga Petras Montvila už
prašė mišias Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Mišias au
kos prel. J. Balkūnas balandžio 
9, sekmadienį, 12 vai. Tuoj po 
mišių bus vaišės.

Apreiškimo parapijos choras 
dėkoja klebonui kun. P. Rauga
lui, kad jis nupirko visam cho
rui bilietus į Gyvataro koncer
tą.

Albinas Trečiokas jau kuris 
laikas guli Šv. Marijos ligoni
nėj Orange, N.J. Jam padaryta 
vidurių operacija. Linkim jam 
greit pasveikti.

AIDAS HAMILTONO 
MERGAIČIŲ 
CHORAS,

atvyksta į New Yorką ir balandžio 15, šeštadienį, kon
certuoja Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje, 
114 St., Richmond Hill, N. Y. (įėjimas iš 113 St.).

Chorui vadovauja solistas VACLOVAS VERIKAITIS, 
kuris koncerte dainuoja solo.

Bilietų galima gauti Woodhavene pas: J. Andriušį, M. Ša- 
linskienę, V. Gerulaitį, V. Padvarietį, pas Maironio mokyklos 
tėve komitetą, pas platintojus.

Susipažinimo vakaras ir vaišės
Kultūros Židinyje 10 v. v. įėjimas 2.50 dol.

Pelnas skiriamas
MAIRONIO LITUANISTINEI MOKYKLAI.

Pradžia 7 v. v.
Įeinant aukojama 5, 4, 3, 

moksleiviams — 1 dol.
Koncertą rengia
ir visus maloniai kviečia atsilankyti

JAV LB New Yorko apygarda

1972 RYTŲ APYGARDOS 
ŽIEMOS PIRMENYBĖS

balandžio 8, šeštadienį:

Krepšinis, 
tinklinis, 

stalo tenisas, 
šachmatai

Rungtynių pradžia 8:30 vai. ryto 
Franklin K. Lane High School salėse, 
Dexter Court ir Jamaica Ave., Woodhavene.

Vakare 8 vai.:
Taurių įteikimas ir šokiai 
Masonic Temple, 86-21 114 Street, 
Richmond Hill.

PASAULINĖ

Balandžio mėn. 29d.,

II spekt. balandžio 30d., 3:00 vai. p. p.
1,1 * gegužės 6d. 8:00vai. vale.
1V ~ gegužės 7d., 3:00 vai. p. p.

Marijos mokyklos auditorijoje 
Chicago, Illinois

CH1CAGOS LIETUVIU OPERA

K.V. BANAIČIO
3 v. opera

Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th St. 
Ten pat gaunamas ir operos libretas 

BILIETŲ KAINOS:
Premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol., balkonas: 10, 8, 5 dol.

Kitiems spektakliams — parteris: 9, 8, 6, 4 dol., balkonas: 9, 7, 4 dol.

P A § T U bilietus galima užsakyti, kartu siunčiant čekį ir pažy
mint spektaklio datą, šiuo pavadinimu ir adresu:

Rytų Sporto Apygarda
LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 

6905 South Artesian Avenue 
- Chicago, Illinois 60629

(




