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LIETUVOS KATALIKŲ RASTAS J. TAUTŲ 
GENERALINIAM SEKRETORIUI
Rašo per Jungtines Tautas, 
nes Maskva į raštus neatsako

Ponui
Kurt Waldheimui,
J. T. Gen. Sekretoriui

Lietuvos katalikų

KREIPIMASIS

Turėdami galvoje, kad T 
tuva Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje savo atstovybės netu
ri, mes, Lietuvos katalikai, nau
dodamies atitinkamais kanalais, 
turime kreiptis į Tamstą, Pone 
Generalinis Sekretoriau.

Mūsų kreipimąsi iššaukė tai, 

IS VIETNAMO IŠTRAUKIAMA DAR 20,000 KARIŲ 
PARYŽIUJ ATNAUJINTOS TAIKOS DERYBOS

PRIEŠAS PRADĖJO ANTRĄ PUOLIMŲ SERIJĄ
Grįžus prez. Nixono patarėjui 20 Vietname buvo apie pusė, 

dr. Kissingeriui iš Maskvos slap
tų pasitarimų su Kremliaus va
dais, prez. Nixonas paskelbė 
šiuos apsisprendimus Vietna
mo karo likvidavimo reikalu: 
kad bus tęsiamas JAV sausumos 
kariuomenės ištraukimas iš Viet
namo nežiūrint komunistų vyk
domos invazijos ir karo sustip
rinimo; kad bus atnaujintos 
Paryžiaus taikos derybos tam 
tikromis sąlygomis; kad inva
ziją iš šiaurės bus padedama 
Saigonui atremti visomis prie
monėmis, išskyrus Amerikos 
pėstininkų grąžinimą į kauty
nių lauką; kad karinių taikinių 
bombardavimas Š. Vietname 
bus tęsiamas ir derybas atnau
jinus.

Pradžiai priminė padėtį, ku-

pareigas ir kokia yra dabar, 
vykdant jo iš P. Vietnamo pa
sitraukimo planą. 1969 sausio

Kainų komisija 
parodė kumštį

.ainų komisija atmetė Fordo 
prašymą leisti pakelti kainas 
kai kurioms prekėms (jų tarpe 
Capri automobiliams), nes. pa
kėlus kainas padidės ir kompa
nijos pelnas virš nustatytos nor
mos.

Geležinkeliams buvo leista 
- nuo gegužės 1 pakelti prekių 

pervežimo tarifą, bet kainų ko
misija nutarė įsigaliojimo ter
miną nukelti neribotam laikui. 
Įsakyta visą reikalą iš naujo 
persvarstyti.

Kai prekybinės įmonės pra
dėjo siųsti komisijos įsakytus 
duomenis už pirmąjį šių metų 
ketvirtį apie numatomą pelną, 
aiškiai pamatyta, kad reikės 
daug kam įsakyti sumažinti kai
nas. Visi pranešimai turi pa
siekti kainų komisiją iki gegu
žės 15, juos turi duoti 2,500 
didžiųjų ir vidutiniųjų preky
bos vienetų. Komisijos pirm, pa
reiškė, kad pirkėjams turės bū
ti sugrąžinta daug pinigų.

Ckiniai faktai
— Naujų automobilių parduo

ta kovo mėn. 784,358 vienetai, 
prieš metus per kovo mėn. par
duota tik 774,554. Geriausiai 
sėkėsi Fordui, Am. Motors, 
Chrysler, blogiau Gen. Motors.

— Savings Bonds kovo mėn. 
parduota už 582. mil. dol., — 
pirmą kaitą po karo surinkta 
tokio dydžio mėnesinė suma. 
Daugiausiai perkami serijų E 
ir H bonai, nes už juos mokami 
didesni procentai.

kad mūsų respublikos tikintieji 
negali pasinaudoti Visuotinės

• Žmogaus Teisių Deklaracijos" 
18 str. išdėstytomis teisėmis. 
Tuo pagrindu mūsų kunigai, ti
kinčiųjų grupės ir atskiri katali
kai atvejų atvejais yra kreipęsi 
į Sovietų Sąjungos aukščiausius 
valstybinius organus, reikalau
dami padaryti galą tikinčiųjų 
teisių pažeidimam. Į sovietų val
džią buvo nukreipta keletas ti
kinčiųjų peticijų, jų tarpe: 1971 
rugsėjo mėnesį pasiųstas 2000 
asmenų pasirašytas Alytaus ra
jono Santaikos parapijos tikin- 

milijono Amerikos karių, žuvu
sių ir sužeistų apie 300 per sa
vaitę, kas mėnuo 30,000 vyrų pa
šaukiama kariuomenėn. Po 39 
mėnesių šių metų gegužės 1 ten 
liks tik 69,000 vyrų, šaukiama 
kariuomenėn vidutiniškai, „ tik 
apie 5,000 vyrų per mėnesį,* ka
ro aukos sumažėjo 95 proc.

Komunistams pasiūlytos gar
bingos -taikos - sąlygos: ugnies 
nutraukimas, pasikeitimas karo 
belaisviais, visų Amerikos ka
rių ištraukimas per 6 mėn. ir 
nauji rinkimai Vietname vi
siems politiniams elementams 
dalyvaujant ir tarptautinei prie
žiūrai veikiant.

Hanojus atsisakė tuo reikalu 
net kalbėtis ir pradėjo plėsti 
karą. Buvo susekta, kad rengia
mas naujas didelis puolimas, 
bet Amerika sąmoningai susi
laikė nuo jo sutrukdymo kariš
komis priemonėmis, nes vis ti
kėjosi taikingo reikalo sutvar
kymo. Vietoje derybų komu
nistai apsisprendė siekti karinio 
laimėjimo, kurio betgi jiems 
nebus leista pasiekti, nežiū
rint fakto, kad jie jau sutrau
kė į P. Vietnamą visas savo tu
rimas divizijas. Kariškai veik
dama Laose, Kambodijoj ir P. 
Vietname, Hanojaus vyriausy
bė atsidengė kaip agresorius 
pilna tarptautine to žodžio pras
me.

Invazijos atmušime dabar ne- 
bedalyvauja JV armijos daliniai, 
bet padedama Hanojaus vyriau
sybei aviacija ir karo laivynu. 
Kariniai objektai ir toliau bus 
bombarduojami Š. Vietname. 
Apie tai komunistai seniai buvo 
painformuoti, todėl jų ašaros 
ir skundai be pagrindo.

Padėtį su kariniais ir diplo
matiniais patarėjais apsvars
čius padaryta išvada, kad Ha
nojaus vykdoma invazija bus 
atremta, todėl prez. Nixonas nu
tarė per gegužės ir birželio mė
nesį išvežti iš Vietnamo dar 
20,000 karių, kad liepos 1 ten 
beliktų tik 49,000^vyrų.

JAV ambasadorius sugrįžo į 
Paryžių derybų atnaujinti, bet 
sieks tik vieno tikslo — kad 
komunistai nutrauktų propa
gandą ir pradėtų kalbėtis iš es
mės. Pirmas Amerikos dieno
tvarkės punktas bus invazijos 
į P. Vietnamą sustabdymas ir 
Amerikos belaisvių grąžinimas. 
Š. Vietnamas bus bombarduo
jamas ir deryboms vykstant, dyti leisti balsuoti sutarčių su 
nes Washingtonas nesutiko to
kio Hanojaus prašymo paten
kinti.

Prie derybų atnaujinimo bus

čiųjų pareiškimas; 1971 gruo
džio m. pasiųstas Raseinių ra
jono Girkalnio parapijos 1344 
parapijiečių pareiškimas. Visi šie 
pareiškimai buvo nukreipti į 
SSSR įvairias aukščiausias in
stancijas, bet nė viena iš jų ne
atsiuntė oficialaus atsakymo, 
nors valstybinės įstaigos į pi
liečių pareiškimus mėnesio bū
vyje privalo atsakyti. Neoficia
lus atsakymas (į tuos pa
reiškimus) pasireiškė sustip
rintomis represijomis tikinčiųjų 
atžvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai me
morandumu Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos generali
niam sekretoriui p. Brežnevui 
ryžosi sovietinei vadovybei pri- 

prisidėjusi ir Maskva, kurios 
iniciatyvai priklauso ir Kissin- 
gerio kelionė į Maskvą. Gi pe
reitą sekmadienį Maskvoj pa
skelbta, kad po Kissingerio iš
vykimo į Hanojų nuvyko aukš
tų pareigūnų Sovietų delegaci
ja, kurios uždavinys, be abejo, 
buvo painformuoti apie pasita
rimus su Kissingeriu ir jų re- 
zul£atust^,Dabar jau žinoma, 
kad jSįjna greit prasidės slapti 
pasitarimai, todėl viešieji bus 
tik priemonė laikui nudelsti. 
Jeigu prie uždarų durų bus pa
siektas susitarimas, jis bus at
neštas į viešą posėdį tik forma
lumui atlikti. Slaptuose posė-

SENATAS gegužės 1 atmetė 
užsienių komisijos siūlymą su
siaurinti biudžetą Amerikos in
formacijos agentūrai, kurios ži
nioje yra Amerikos Balsas. At
metimas laikomas smūgiu ko
misijos pirmininkui sen. Ful- 
brigbtui.

QUANGTRI, pietų Vietnamo 
šiaurinės provincijos sostinė, 
gegužės 1 paimta komunistų. 
Komunistų kariuomenė stumia
si link Hue, senovinės Vietna
mo sostinės.

— JAV užsienio prekybos 
balansas ir kovo mėn. buvo su 
dideliu deficitu — importas vir
šijo eksportą 584.3 mil. dol. 
Viso šių metų ketvirčio defi
citas buvo pusantro bil. dol. 
Amerikos prekių eksportas vis 
dar nėra įsibėgėjęs dėl tarptau
tinės monetarinės sistemos 
ne sutvarkymo, nes kiti kraštai 
tebevaržo savo importą iš Ame
rikos.

— Apollo 16 misijos įgula grį
žo namo sveika ir patenkinta, 
kad pilna visokių krizių kelio
nė laimingai pasisekė. Jie jau 
sugrįžo į erdvių tyrinėjimo cent
rą, kur vyksta jų apklausinėji
mas ir mokslinė diskusija.

— Atmušęs nepasitikėjimo 
rezoliuciją dviejų balsų persva
ra, V. Vokietijos kancleris 
Brandtas susitiko su kita kliū
timi — balsuojant biudžetą, 
lygus balsų skaičius pasirodė už 
ir prieš. Tai reiškia akligatvį 
— biudžetas nepriimtas ir ne
atmestas. Bandoma susitarti ką 
toliau daryti užsienio politikos 
krypčiai išaiškinti — paleisti 
parlamentą ir skelbti naujus 
rinkimus ar prieš tai dar ban-

Maskva ir Lenkija ratifikavi- 

aiškėti šią savaitę. Yra gandų 
apie opozicijos nuolaidas.

minti savo beteisę padėtį, bet so
vietų milicijos ir KGB orga
nai grasinimais, areštais ir ge
ležiniais antrankiais masinį pa
rašų rinkimą nutraukė.

šiokie valdžios veiksmai įtiki
no, kad minėtas, 17,000 tikin
čiųjų pasirašytas memorandu
mas tikslo nepasieks, jei jis 
bus pateiktas tuo pačiu keliu, 
kaip ir pirmesnieji kolektyviniai 
pareiškimai. Todėl mes, Lietu
vos katalikai, kreipiamės į 
Tamstą, gerbiamas Generalinis 
Sekretoriau, ir prašome Tams
tai pateikiamą memorandumą 
drauge su parašais persiųsti So
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos generaliniam sekretoriui p. 
L. Brežnevui.

Su pagarba

Lietuvos Katalikų. Atstovai
1972 m. vasaris.

(nukelta į 3 psl.)

džiuose Hanojui atstovaus tas 
pats politbiuro narys, kuris per
nai vasarą slaptai tarėsi su Kis- 
singeriu. Jis jau atvyko į Pary
žių. Kas atstovaus Washingto- 
nui, oficialiai dar nebuvo žino
ma. Jei komunistai nepakeis de
rybų taktikos, jos bus vėl nu
trauktos.

deklaravo, kad Vietnamas yra 
Amerikos ir jo paties gar
bės bandymo laukas. Kaip šitas 
bandymas pasibaigs, veik viskas 
priklausys nuo vietnamiečio ka
rio, kurį remia Amerikos karys 
aviatorius. Bet praktika rodo, 
kad aviacija nėra lemiantis 
veiksnys džiunglių karui lai
mėti.

Kai į Persijos įlanką per Ira
ko malonę įsiskverbė Sovietų 
laivynas, Iranas vienoje įlankos 
pusėje, Saudi Arabija kitoje 
beliko vienintelės valstybės, ga
linčios budėti ir aliarmuoti 
tuo atveju, jei Maskvos veikla 
Vid. Rytuose pradėtų reikštis 
pavojingomis tendencijomis. Ira
no padėčiai sustiprinti ten da
bar atsirado su oficialiu vizitu 
V. Vokietijos kancleris W. 
Brandt, kuris čia matomas su

Lindsay grįžo miesto tvarkyti 
jų viršininkų algas ir 20 mil. 
dol. sutaupų sumažinant laiki
nai samdomų tarnautojų skai
čių. Lindsay administracija per 
penkis metus šitos kategorijos 
tarnautojų skaičių nuo 9,700 pa
kėlė iki 25,700 asmenų. Visi ži
no, kad tarnautojų skaičius ga
li būti sumažintas be jokių nuos
tolių, kad produktyvumas turi 
būti padidintas, nes dabar jis 
esąs pasibaisėtinai mažas. Di
dieji viršininkai ima nepapras
tai dideles algas, bet yra labai 
žemos kvalifikacijos mokėjimo 
darbą dirbti atžvilgiu. Taigi uni
jos priėjimas prie viso reikalo 
yra teisingas — pradėti refor
mas nuo viršaus, tik paskui 
prašyti apačios pagalbos.

— Suklupęs politinėse lenkty
nėse į prezidentūrą, New Yor- 
ko meras Lindsay sugrįžo namo 
apleistų miesto reikalų tvarky
ti. Didžiausia jo dienos bėda yra 
biudžeto subalansavimas, nes 
jis tą reikalą buvo apleidęs per 
visą savo tarnybos laiką. Jam 
trūksta dar 768 mil. dol. Tai 
skylei padėti užkišti jis, tarp 
kitų priemonių, prašo valstijos 
seimelio ir miesto tarybos lei
dimo nemokėti tarnautojams 
už dvi atostogų savaites. Tai 
sutaupytų 110 mil. dol.

Tamautojų unija sutiko tuo 
reikalu tartis, bet iš anksto 
pareikalavo padaryti 10 mil. 
dol. sutaupų sumažinant didžių-

EUROPOJ DAUG KRIZINIŲ ĮVYKIŲ
Gegužės mėnuo Europoje tur

tingas rizikingais politiniais į- 
vykiais. Įžangą padarė Pran
cūzijos referendumas dėl Ang
lijos įjungimo į Bendrąją Rin
ką, nesuteikęs Pompidou vy
riausybei siekto laimėjimo. Siek
ta didelio balsuotojų skaičiaus, 
bet balsavo tik 61 proc. turin
čių teisę balsuoti. Iš balsavusių 
tik 68 procentai pasisakė tei
giamai, kiti 32 balsavo prieš. 
Tokių rezultatų nebuvo norė
ta,. bet jie negalėjo vyriausybės 
nustebinti, nes opozicijai ne
buvo sunku kraštą įtikinti, 
kad referendumas ruošiamas ne 
sutartims ratifikuoti, bet Pom
pidou režimo populiarumui pa
tikrinti. Tik komunistai balsa
vo prieš Bendrajai Rinkai ne
pritardami, visi kiti nenorėjo 
balsuoti už režimą, nors jie 
šimtaprocentiniai remia Bend-

~ rosios Rinkos praplėtimą, kuris 
artina Europą prie didesnio su
sivienijimo.

Gretimai vyko V. Vokietijoj 
Baden-Wiurtembergo srities 
parlamento rinkimai, kuriuos 
laimėjo krikšč. demokratai, su
rinkę 53 proc. balsų.

Prieš pat balsavimo dieną iš 
liberalų partijos Bundestage pa
sitraukė vienas atstovas, kurs 
mano prisijungti prie krikš
čionių demokratų. Dabar 
Brandto koalicija pasiliko parla
mente su 249 atstovais. Tiek 
balsų užtenka sutartims su Ru
sija ir Lenkija ratifikuoti, bet 
jeigu tik vienas balsas kur nors 
nuklystų, sutartys būtų atmes
tos. Jų balsavimas parlamente 
numatytas gegužės 4.

Kad dar labiau nervus tenų 
tų, opozicija pabandė vyriausy
bę nuversti įteikdama parla
mente nepasitikėjimo pareiški
mo rezoliuciją. Įvykis nebuvo minių raketų kontrolės.

Muskie nutraukė kampaniją, 
lieka pasyviu kandidatu

joj ir Massachusetts, sen. Mus- nes per jau penkiose valstijose 
Ide, ilgai reklamuotas kaip pir- —įvykusius kandidatų populiaru- 
maujantis demokratų kandida
tas į prezidentus, pasitraukė iš 
varžybų ta prasme, kad dar li
kusiuose pirminiuose rinkimuo
se aktyviai nebedalyvaus (ne
va pinigų pritrūko), bet ir to
liau lieka kandidatu ir tikisi 
būti nominuotas. Bet tai yra 
tik nukirstos galvos svajonė.

Irano šachu. Komunikatas sa
ko, kad bus stiprinami ne tik 
ūkiniai, kultūriniai, bet ir po
litiniai santykiai,, kurie turės 
įtakos ir santykiams visoje V. 
Rytų erdvėje. Neabejotina, kad 
Brandt ten atsirado su Nato 
narių žinia ir palaiminimu. Ira
kas prieš kelias dienas pasirašė 
paktą su Maskva, veik tuo pat 
laiku sovietų karo laivų būrys 
per Persijos įlanką įplaukė į Ira
ko Umm Qasr uostą.

pradėju- 
krašte

eilinis, nes tai pirmas atsitiki
mas pokarinės Vokietijos parla
mente. Bet opozicija apsiskai
čiavo — pritrūko dviejų balsų 
Brandto vyriausybei nuversti. 
Jei būtų kritusi Brandto vy
riausybė, garsas būtų didelis, 
nes kartu būtų buvusi palaido
ta ir dabartinė Ostpolitik. Da
bar jau sakoma, kad nuotaikos 
krašte esančios pasukusios rati
fikavimo linkme — 
sios stipriau veikti 
tos jėgos, kurios rekomenduoja 
sutarčių ratifikavimą.

Gegužės 7-8 yra Italijos par
lamento rinkimai. Ten vyksta 
didelės rungtynės tarp krikšč. 
demokratų ir komunistų. Trečio
ji stiprėjanti politinė jėga yra 
socialinis sąjūdis, pravardžiuo
jamas neofašistais. Krikšč. de
mokratų bėda 
Komunistai irgi gerokai su
skilę, bet jie, spėjama, pas
kutinę valandą gali pabalsuoti 
pagal partijos vadovybės nu
rodymus. Jeigu ne, tai krikšč. 
demokratai gali iš to šį tą laimė-

suskilimas.
irgi gerokai

Paskutinis gegužės mėn. svar
bus įvykis yra prez. Nixono ke
lionė Maskvon. Jo padėtis bus 
tvirtesnė Maskvoje, jei Italijoje 
valdžios vairas bus likęs seno
se rankose, jei Brandtas bus 
laimėjęs sutarčių ratifikavi
mą, nes Washingtonas tą jo nž- 
sienio politikos dalį rėmė. Bet 
ir Brandtui pralaimėjus, prez. 
Nixono derybinė korta dar bus 
stipri, jeigu, žinoma, Brežne
vas.derybų norės. Jis tikriausiai 
norės vieno dalyko — Europos 
saugumo konferencijos. Bet 
prez. Nixonas jos neduos leng
vomis sąlygomis — ji turės bū
ti toliau nukelta, turės būti nors 
minimalus susitarimas dėl ato

mo tikrinimus sen. Muskie ne
parodė nė stipraus savimi pasi
tikėjimo, nė šiokio tokio origi
nalumo, nė stipresnės aktualios 
problemos, kuri galėtų atkreipti 
į jį didesnį busimųjų rinkikų 
dėmesį. Sąžiningas, doras žmo
gus, bet nuobodus ir be ugnies.

Nesurado ikšiol kuo patrauk
ti rinkikus nė sen. Humphrey, 
nė sen. McGovern, bet McGo
vern labiau žinomas, nes pus
antrų metų važinėjo po kraštą 
save populiarindamas, gabesnis 
ir temoms pasirinkti. Bet svar
biausia jo korta tebėra Viet
namo karas. Tuo jis dabar pa
traukia pirmą kartą šį rudenį 
balsuosiančius jauniklius.

laimėjo sen. Humphrey, gavęs 
35% balsų, antroj vietoj Walla
ce su 21 %, trečias McGovem 
su 20 proc., po jo Muskie ir 
Jackson pasidalino likučius. 
Humphrey gavo didelę paramą 
iš demokratų partijos organiza
cinio aparato, ko kiti negavo. 
Nuostabiausia čia buvo ne tai, 
kad Humphrey gavo 35 proc. 
balsų, bet tai, kad antroj vie
toj atsirado Wallace su 21 proc. 
balsų. Humphrey gavo 57 de
legatus, McGovem 37, Muskie 
29, Wallace 2.

Massachusetts nuo pradžios 
iki galo laimėjo McGovem — 
surinko 52 proc. balsų ir laimė
jo visus 102 valstijos delega
tus, kurie konvencijoj pirmą 
kartą balsuojant turės už jį kel
ti rankas. Jis dabar jau turi su
rinkęs 232 delegatus, nominaci
jai laimėti reikia 1,509 balsų.

Tom Wicker iš NYT tvirtina, 
kad nė McGovem, nė Humph
rey laimėjimai bal. 25 d. rin
kimuose nė vienu brūkšniu la
biau neišryškino būsimo demo
kratų kandidato, kuris galėtų lai
mėti nominaciją. Greičiausiai 
atsitiks taip, kad nė vienas 
iš dabartinių kandidatų nebus 
nominuotas. Reikės ieškoti 
“juodojo arklio'*, kuris nebūtų 
nė perdaug liberalus, nė per
daug konservatorius. Anglų 
spauda tebespėlioja, kad juo 
bus E. Kennedy. Europos spau
da tvirtina, kad rinkimus laimės 
prez. Nixonas.
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KAI MĖGINAU SIŲSTI LAIŠKUS į UŽSIENĮ . .
Sovietinė cenzūra pasirenka ką tikrinti,
ko ne; ką praleisti, ko ne ------

Cenzūruojami tie, kurie sukelia 
kokio įtarimo ar kurie yra ra
šomi ar siunčiami asmenų, esan-

TAI SO M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas Įdedant naujas dalis. Aptamaujam 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.).

Sovietų mokslininkas Z. A. 
Medvedevas pasakojo, kaip už 
susirašinėjimą su užsieniu jis 
buvo ištardytas ir iš tarnybos 
atleistas.

Dabar pasakoja apie savo toli
mesnius patyrimus siuntinėjant 
laiškus iš Sovietų Sąjungos į 
užsienį.

‘‘Juodoji įstaiga”:
Medvedevas girdėjo, kad paš

te įtartini laiškai persiunčiami 
“Juodajai įstaigai”, ir tie laiš
kai dažnai adresuojamo nepa
siekia.

Medvedevas norėjo patikrinti, 
ar jo laiškai tikrai nepasiekia. 
Vieno laiško, laiško Nr. 34, ku
ris du kartus buvo pakeliui din
gęs, jis padarė septynias kopijas 
rusų kalba ir septynias anglų. 
Jas pasiuntė ne tik anksčiau 
minėtiem profesoriam L., C. ir 
J., bet ir kitiem dviem savo ko
legom anglam — vienam fizikui 
ir kitam biologui.

Pasiuntė įvairiais būdais pagal 
patarimą Friedricho Engelso, 
kuris buvo rašęs: “Adresai, 
ypačiai adresai ant voko, turi 
būti rašomi skirtinga pabraiža; 
siuntiniai turi būti paduodami 
ne to paties asmens, ne tuo 
pačiu laiku ir ne toj pačioj 
vietoj”. Medvedevas taip ir pa
darė: laiškus pasiuntė iš įvairių 
miestų, skirtingais laikais viso 
mėnesio eigoje; skirtingom for
mom: paprastu paštu, registruo
tus, vokiškos gamybos vokuose 
su įrašu “Mit Luftpost”. Pasta
ruosius pasiuntė iš “National 
Hotel”, kur aptarnaujami užsie
niečiai. Kai kurie laiškai buvo 
filatelistų formos — su kos
monautų dienos ženklais. Pa
siuntė ir daugiau laiškų — 
nuorašų tų, kurie anksčiau 
buvo dingę. Viso 26 laiškus.

Gegužės mėn. paaiškėjo, kad 
visd šie laiškai1 pakeliui dingo.
....... o -.1 ri
Registruotų laiškų istorija:

Kadangi ir daugiau registruo
tų laiškų buvo dingę, tai Medve
devas ryžosi žaidimą pratęsti. 
Jis įteikė pareiškimą “Tarptauti
nei pašto įstaigai”, kad jam atly
gintų už visus nuo 1968 metų ru
dens dingusius laišks. Jam, 
netekusiam darbo, buvo ir ma
terialinio intereso gauti atly
ginimą, nes tai galėjo susidaryti 
apie 200 rublių.

1970 metų sausio pradžioje į

savo pareiškimą gavo atsakymą 
— buvo pakviestas atvykti į 
“Tarptautinio pašto įstaigą” pas 
drg. B. I. Aslanovą.

Pašto įstaigoje jo laukė ne 
tik Aslanovas, bet ir dar keturi. 
Du jų Medvedevas jau pažino
jo: Kravtsova ir Danin. Pats 
Aslanovas iš pažiūros atrodė 
kaukazietis apie 50 metų. “Jis 
supažindino mane su savo pava
duotoju Malkovu ir kita mote
rim. Jie visi mane pasveikino 
linksmai.”

Pokalbis prasidėjo visai ra
miai. Priešais Aslanovą gulėjo 
visa mano storoka “byla”. Jis 
paaiškino man, kad visi mano 
laiškai buvo pasiųsti į užsienį, 
bet kodėl jie nepasiekė adresuo
jamų asmenų, nežinia, nes nei 
Anglijos nei Amerikos paštas 
ligi šiol neatsakė į “Tarptauti
nio pašto įstaigos” pasiteiravi
mus. “Štai čia yra kopijos pa
siteiravimų, kuriuose mes bu
vom pasiuntę, kai tamsta pa- 
reiškėte savo pretenzijas”. Ir jis 
man padavė pluoštą formuliarų.

“Bet šie laiškai nebuvo pa
siųsti į užsienį”, aš pabrėžiau. 
“Aš matau, kad jie buvo atida
ryti. Kam tada siųsti pasiteira
vimus dėl jų?”

Mūsų malonus pokalbis — ra
šo Medvedevas — buvo baigtas. 
Aslanovas pradėjo šaukti man; 
jo pareigūnai jam patalkino.

“Kodėl tamsta vis kalbi apie 
cenzūrą? Nėra jokios cenzūros. 
Mes esame sovietinės valdžios 
pareigūnai, ir tamsta mus įžei
di. Tamsta juk žinai, kad muiti
nė turi teisę atidaryti ne tik 
siuntinius bei spaudinius, bet ir 
laiškus, jei turi pagrindo įtarti, 
kad ten yra draudžiamų dalykų 
ar medžiagų, kurios gali kenk
ti valstybei.”

“Bet kas gi buvo mano laiš
kuose, kas prasilenkia su'muiti
nės taisyklėm ir gžili Tcetikti 
valstybei?” klausiau..

Klausimas nesusilaukė atsaky
mo. Jie jo neturėjo. Bet čia Da
nin pašoko staiga: “Tamsta mė
gini praturtėti valstybės sąskai
ta”, pradėjo šaukti. “Tamsta nie
ko už tai negausi. Negausi jo
kių pinigų! Matot! — kreipėsi 
į kolegas, — tai yra istorija, vi
sai panaši į Tsukermano. Jis var
toja lygiai tokius pat išsireiški
mus kaip ir Tsukermanas”.

“Atsiprašau!” karštai įsikišau.

“Bet aš jokio Tsukermano ne
pažįstu!”

“Prašau, nusiramink!” atkirto 
Aslanovas. “Mes visi matome, 
kad tamsta žaidi visai taip kaip 
Tsukermanas. Jis mum tiek įky
rėjo, kad mes iškėlėm jam by
lą: tegul jis atlygina mum iš
laidas, kurias paštas dėl jo turė
jo. Jis spyrėsi prieš mus visuose 
teismuose, bet visi jo nepalaikė. 
Mes keliame bylą jam, kelsime 
dabar tamstai, ir tamsta turėsi 
atlyginti visas išlaidas”.

Laiškų tikrinimo procedūra
Buvo pastebėta, kad laiškai 

atidaromi kauliniu peiliu ar pa
kaitinus garu iš tam tikro apara
to. Bet kai vokai dar užklijuoti 
vandeniui atspariais klijais, ga
rai neveikia. Tada jau sunkesnis 
kelias, norint nepalikti pėdsa
kų, kad laiškas buvo atidary
tas.

Teigiama, kad atidaryti ne
būtina. Infraraudonais spindu
liais peršviestas laiškas gali būti 
paskaitomas ir pro voką. Sun
kiau, jeigu laiškas sulankstytas 
kelis kartus.

Teigiama taip pat, kad cenzo
rius pro voko krašto plyšelį tam 
tikrom žnyplelėm gali laišką su
sukti į ritinėlį ir ištraukti ar 
pasukti bent taip, kad jis dalim 
gali būti paskaitomas.

čių “Juodosios įstaigos” sąra
šuose. •

Knygos iš Amerikos:
1969 birželio gale Medvedevas 

susirūpino, kad per ilgai jo ne
pasiekia siuntinėlis knygų iš 
Amerikos. Jas siuntė prof. J. 
Tai buvo dailioji literatūra — 
apie 10 kišeninio formato ro
manų.

Iš visų kitų ženklų Medvede
vas padarė išvdą, kad knygos 
gali būti užkliuvusios “Tarp
tautinio pašto” vadinamame 
pirmame skyriuje, kuris spren
džia praleisti ar ne. Medvede
vas jam paskambino. Gavo at
sakymą, kad pašte niekas ne
dingsta. “Jūsų pavardė, dr. Med
vedevai, yra mūsų sąrašuose, ir 
viskas, kas jūsų vardu ateina, 
yra pasiunčiama pagal paskirtį”.

Kokia ta paskirtis — rašo 
Medvedevas — aš ir nesužino
jau. Tik nuo 1970 metų laiškai 
iš užsienio mane pradėjo pasiek
ti su didesniu pavėlavimu. Vidu
tiniškai laiškas oro paštu iš A- 
merikos ateina per 7 dienas, o 
dabar užtrunka 11.

Medvedevas baigia: “Jei, 
brangūs skaitytojai, turėsite ko
kių pastabų, papildymų, naujos 
medžiagos prie šio mano rank
raščio, nesiųskite man paštu nei 
į Obninką nei į Maskvą. Prašau, 
perduokite man į rankas”.

Bažnyčioje ir už jos

SOVIETŲ ŽYDŲ IR LIETUVOS 
KATALIKŲ KLAUSIMAS 
AMERIKOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOJE

APARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.---------------------- i--------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTANAS J. ŠAVELSKI6 — 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. 8H ALI NS-SALIN8K A8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica A ve. 
(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.

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

RIMOS Ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių 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 vaL; 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 poladdotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina. -

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.

LMK Federacijos New Yorko klubo valdyba ir Atvelykio 
popietės rengėjos. I-je eilėje — Giedrė Kulpienė, Pajauta 
Ivašauskienė — pirmininkė, Valerija Šileikienė, II je eilėje 
Jadvyga Vytuvienė, Marija Noreikienė, Sofija Skabeikienė, 
dail. V. K. Jonynas, skaitęs paskaitą, Elena Legeckienė, 
Veronika Rūtenieną. Nuotr. V. Maželio

Amerikos vyskupų konferen
cijoje Atlantoje priimtas griež-_ 
tas pareiškimas prieš prezi
dento sudarytos komisijos iš
vadą, kad valstybė turi regu
liuoti gyventojų prieauglį ir 
leisti abortus. Rezoliucijoje 
sakoma, kad tėvam priklauso 
teisė apsispręsti dėl vaikų 
skaičiaus, kurį jie gali išaugin
ti pagal savo gyvenamas sąly
gas.

Konferencija taip pat ba
landžio 30 dieną paskelbė 
“solidarumo diena su Sovie
tų žydais” ir ragino tą dieną 
melstis.

Pagal The Tablet prane
šimą Newarko vyskupas aug
ziliaras John J. Dougherty , 
tarptautinių reikalų skyriaus 
pirmininkas, kalbėjo apie 
penkias dienos problemas: vi
durio rytų ir Jeruzalės, Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje, 
teisingumą šiaurės Airijoje, a- 
parteidus Pietų Afrikoje ir oro 
karą Vietname.

Konferencijos komunikate 
sakoma, kad gen. -seki. vysk. 
J. L. Bemardi pasiūlė mi
nėtą solidarumo dieną su 
žydais, kalbėjo ir apie Lie
tuvos tikinčiųjų skundą J. 
Tautom, bet dėl jų jo
kio solidarumo dienos nesiū
lė.

Konferencija nepriėmė nu
tarimo duoti į rankas komu
niją — už tai buvo 106, prieš 
69, o nutarimui reikėjo dvie
jų trečdalių. Viso konferen
cijoje dalyvavo . 237 vysku
pai iš bendro skaičiaus 301.

The Tablet vedamajame 
konferencija nepatenkintas, 
ypačiai, kad rezoliucijoje dėl 
gyventojų prieauglio reguliavi
mo nebuvo prijungtas Detroi
to vyskupo augz. T. J. Gumb- 
leton pasisakymas prieš Nixo- 
no politiką Vietname. Už 
tai Tablet tą pasisakymą pa
skelbė ištisai; pasisakymų dėl 
Lietuvos tikinčiųjų skundo — 
neskelbė. Tuo tarpu kitas 
laikraštis National Oath. Re
gister konferenciją vadina pa
vykus.

Tautom, paskelbė,v J 3 „^įĮuči.ų^ 
žinią. —

The Tablet — apie eilųg., 
čiu.

Twin Circle — 12 eilučių.
The Wanderer pirmame pus

lapy labai plačiai — apie 80 
eil.

The Beacon, Patersono vys
kupijos laikraštis, — 72 eil.

The Sun, Baltimore — 162 
eil.

NIXONAS IR KATALIKŲ 
MOKYKLOS

Prezidentas Nixonas dalyvavo 
katalikų mokytojų konvencijo
je Philadelphijoje ir pasisakė 
už paramą privatinėm mokyk
lom.

Tačiau pręzidento žodžiai bu
vo menka paguoda. The Tablet 
vertinimu, laukiama ne žodžių, 
bet darbų. O tie darbai kitokį— 
tą pačią dieną ir tame pat mies
te federalinis teismas nutarė, 
kad būtų sustabdyta parama 
vaikam, kurie mokosi katalikų 
mokyklose.
TELEGRAMA DĖL 17,000 PE
TICIJOS

Migracijos ir bėglių reikalam 
katalikų tarnybos direktorius 
John McCarthy pasiuntė tele
gramą J. T. gen. sekr. Wald- 
heimui, kad kreiptų dėmesį į Lie
tuvos katalikų peticiją dėl tikė
jimo persekiojimo.

The Tablet sumini, kad tele
gramą siųsti paskatinę Ameri
kos lietuvių katalikų vadovai.

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 j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders sp.ecial price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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, vikionės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

' VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga-
; U vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos,jr kiti fote . 

patarnavimai. 422 Mehahan St. Ridgewood,'N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

X Lietuviškam rajone — x
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

----------  Gėlės įvairiom progom ---------- K 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius x 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- % 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. $

Lietuviško stiliaus pamink’ 
sukuriami ir veltui pristate- 
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

SPAUDOJE DĖL LIETUVOS
KATALIKŲ SKUNDO

The Catholic Register apie
Lietuvos katalikų skundą J.

KIEK PASAULY TIKINClŲ- 
jŲ IR KUNIGŲ

Vatikanas paskelbė, kad 1970 
metų pradžioje kunigų buvo 
425,000. Per 1964-69 metų lai
kotarpį iš pareigų pasitraukė 
13,450 kunigų, metam vidurkis 
po 2,241. Daugiausia pasitraukė 
Europoje: 1969 pasitraukė 723, 
tais metais šiaurės Amerikoje 
658; trečioje eilėje lotynų Ame
rika — 207.

Mirusių ir pasitraukusių bend
ras skaičius didesnis nei naujai 
įšventintų: 1970 įšventinta nau
jų kunigų 5,156, mirė 5,014, pa
sitraukė 1,780.

Bendras krikštytų asmenų 
skaičius 1970 siekė 633 milijo
nus.. .
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J. Keliuočio vardu

MEMORANDUMAS DĖL LIETUVOS 
TIKINČIŲJŲ DISKRIMINACIJOS

Juozo Keliuočio vardas yra 
neatsiejamas nuo kultūrinės 
pažangos nepriklausomoje Lie
tuvoje. L. Enciklopedija apie 
jį rašė: “Vienas didžiausių K. 
darbų liet. kultūros srityje 
yra savaitinio iliustruoto Nau
josios Romuvos žurnalo leidi
mas ir redagavimas.”

Okupavę Lietuvą, bolševikai 
uždarė ir jo žurnalą, o antro
sios okupacijos metu deportavo 
į Sibirą. “Grįžęs iš Sibiro 
tremties, skursta be darbo. Tik 
pastaraisiais metais leistas 
šiek tiek pasireikšti vertėju”, 
rašė enciklopedijos papildymų 
tomas.

Šiemet Keliuočiui sueina 
70 metų (rugp. 22). Tur būt, 
be ryšio su šia sukaktimi 
“Kultūros barų” žurnale buvo 
jam leista pasireikšti rašiniu 
“Tiltas, kurio nėra” — apie 
bendradarbiavimą. Balandžio 
5 Maskvos laikraštis “Litera- 
tumaja gazeta” įdėjo su J. 
Keliuočiu pasikalbėjimą, vardu 
“Kelias, kurį pasirinko mano 
Lietuva.”

“Kelias” jau kitokios spalvos 
nei “Tiltas”. Autorius čia iš
pažino savo klaidžiojimus; savo 
“N. Romuvos” siekimus išva
dino “beviltišku darbu”; pa
smerkė “buržuazinę santvar
ką”; skelbė, kad Lietuva “pa
sirinko” (!) dabartinį kelią ir 
koks tas kelias palankus tauti
nei pažangai; skelbė, kad su 
rusais lietuvius sieja “tvirti, 
nesugriaujami draugystės ry
šiai”; tik tie emigrantai nesu
pranta ir “ignoruoja tarybinių 
rašytojų kūrinius, kai tuo 
tarpu Lietuvoje leidžiami ge
riausi kūriniai, parašyti emigra
cijoje”.

Visi tie teigimai yra mask- 
vinės propagandos štampai, su 
nutylėjimais, su * iškraipy
mais, kuriuos amžinai kartoja 
į čia “Gimtasis kraštas”.

Keliuočio rašto skelbimas 
apie “Kelią” rusiškame laik
rašty, gal būt, taikomas ru

sam disidentam, kurių pogrin
dinė spauda rašo apie persekio
jimus Lietuvoje. O pasirinki
mas žmogaus, bolševikų kan
kinto, diskriminuoto, maskvinei 
propagandai yra nepavykusi 
strategija. Nepavykusi, nes ji 
tik atstumia.

J. W. FULBRIGHTO VARDU

Kai vieniem senatoriam buvo 
dėkojama už etninio -įstatymo 
projektą, kiti senatoriai ruošė 
tom etninėm grupėm smūgio 
projektą: užsienio komisija nu
tarė duoti smūgį Amerikos 
Balsui, iš U. S. I. A. biudže
to 200 mil. tepalikdama 154.4 
mil.

Informacijos įstaiga dėl to 
aliarmavo: jei komisijos siūly
mas bus priimtas, transliacijas 
iš 35 kalbų teks susiaurinti iki 
11. Tarp tų, kurios pirmiau
sia bus panaikintos, suminėjo 
albanų, estų, vengrų, latvių, 
lietuvių, rumunų.

Komisijos pirmininkas yra 
sen. Fulbrigbtas. Jis užsimo
jo nutildyti privatinius radijus 
(Free Europe, Liberty), dabar 
ir valstybinį Amerikos Balsą 
pritildyti. Paskutinį jo užsimo
jimą, gal būt, pakurstė jo anti
patijos U. S. I. A. direktoriui 
Fr. Shakespeare. Pastarasis ko
vo 17 įspėjo bendradarbius So
vietų valdomų kraštų gyventojų 
nevadinti “sovietų tauta”. “To
kio .daikto kaip sovietų tauta 
nėra ir nebus!”. Fulbrightas ir 
N. Y. Times pasmerkė direk
torių: tai esąs santykių su So
vietais gadinimas.

Yra betgi spėjančių, kad 
Fulbrighto užsimojimas tildyti 
informaciją sutampa su valsty
bės departamento norais prieš 
kelionę į Maskvą.

Keistas “bendradarbiavimas”: 
viena pusė Keliuočio vardu 
garsina netiesą; kita pusė Ful
brighto vardu siekia nutildyti 
tiesą.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Gener. Sekretoriui 
Kremlius
Maskva

Lietuvos katalikų
MEMORANDUMAS

Jau daug metų praėjo nuo 
antrojo pasaulinio karo pabai
gos. Tautos atstatė griuvėsius, 
trokšdamos pastovios taikos.

Bet patvarios taikos pagrindu 
yra teisingumas ir žmogaus tei
sių gerbimas. Kaip sykis šių tei
sių pažeidimas mus, Lietuvos 
katalikus, giliai surūpina, nes 
iki šiol mūsų tautos tikintieji 
neturi sąžinės laisvės, o Bažnyčia 
persekiojama.

Mūsų vyskupai J. Stepona
vičius ir V. Sladkevičius jau 
10 metų be teismo ir be nustaty
to termino yra ištremti, nors 
jokio nusikaltimo jie nėra pa
darę.

1971 lapkričio m. kun. J. 
Zdebskis ir P. Bubnys buvo nu
bausti laisvės atėmimu už tai, 
kad, vykdydami savo pareigas, 
tėvų prašomi aiškino vaikam 
katalikų tikėjimo pagrindus. Tie 
kunigai vaikam padėjo pasiruošti 
pirmajai komunijai. Ne mokyk
loj, o bažnyčioj. Nevartodami 
jokios prievartos. Kas norėjo— 
dalyvavo.

Atvirkščiai, Lietuvos sovie
tinėse mokyklose ateizmas die
giamas prievarta. Katalikų tikin
čiuosius vaikus verčia kalbėti 
ir veikti prieš savo sąžinę. Bet 
šios prievartos vykdytojai nesu
silaukia nei perspėjimų, nei trau
kiami tieson.

Dėl reikiamo skaičiaus kuni
gų stokos tikinčiųjų poreikiai 
lieka nepatenkinti. Daugelyje 
vietovių vienam kunigui tenka 
aptarnauti dvi ar tris parapi
jas. Todėl turi dirbti netgi in
validai- ir seneliukai kunigai. 
Šiokia padėtis susidarė todėl, 
kad dvasinės seminarijos reika
lus tvarko ne vyskupas, o val
džios atstovas. Valdžia leidžia į 
seminariją kasmet priimti tik 
iki 10 mokinių. Kunigus į para- . 
pijąs skirsto taip pat valdžios 
atstovai.

Lietuvos SSR baudžiamajame 
kodekse yra straipsnis, numa
tantis bausmę už tikinčiųjų per
sekiojimą, bet praktiškai tas 
straipsnis niekad netaikomas. 
1970 m. Vilkaviškio rajono 
liaudies švietimo skyrius iš 
darbo atleido mokytoją O. Bri- 
lienę tik už tai, kad ji pasiro

dė tikinti. Dėl tos pat prie
žasties rajono valdžia šiai moky
tojai neduoda leidimo Vilka
viškyje įsidarbinti bet kokiame 
darbe, dargi valytojos pareigo
se. Tokio savavaliavimo vykdyto
jai betgi nebaudžiami ir dėl jų 
inteligentijos atstovai bijo at
virai praktikuoti savo tikėji
mo išpažinimą.

Valdžios atstovai neduoda 
leidimo tikintiesiems dargi savo 
lėšomis atstatyti sudegintom 
bažnyčiom,pvz. Batakių, Gaurės, 
Sangrūdos parapijose. Tik var
gais negalais tikintieji išgauna 
valdžios leidimą pamaldom lai
kyti kuriuose nors gyvena
muosiuose namuose, bet jo
kiu būdu negauna leidimo nors 
koplyčiai įsirengti buvusiame 
šventoriuje. Tuo pat metu End- 

Sodybinis kryžius

rijavo parapijos buv. bažnyčios 
vietoje leista pastatyti šokių salė.

Mes galėtume nurodyti dar 
daugelį diskriminacinių faktų, 
kurie mus skaudina ir verčia 
nusivilti sovietine konstitucija 
ir įstatymais. Todėl mes prašo
me sovietų vyriausybę užtikrinti 
mums priklausančią sąžinės lais
vę, kurią garantuoja SSSRkon- 
stitucija, bet kurios iki šiol nė
ra tikrovėje. Mes norime ne 
gražių žodžių per spaudą ir ra
diją, bet rimtų vyriausybės pa
stangų, kurios padėtų mums, 
katalikams jaustis lygiatei
siais Sovietų Sąjungos pilie
čiais.

1971 m. gruodis 
sausis.

KODĖL TEGALĖJO 
PASIRAŠYTI TIK 17,054?

MEMORANDUMO PRIEDAS

Prie memorandumo jungiami 
17,054 parašai. , Būtina pažy
mėti, kad memorandumą pa
sirašė tik nežymi Lietuvos ti
kinčiųjų dalis, nes milicijos ir 
KGB organai griebėsi visos ei
lės priemonių parašų rinkimui 
nutraukti. Kapsuke, šakiuose, 
Išlauže, Kapčiamiestyje keletas 
asmenų,dalyvavusiųparašus ren
kant, buvo areštuoti. Vienas 
jų į milicijos skyrių buvo pri- 

1972 m. statytas dargi su geležiniais ant
rankiais. Pas suimtuosius rastieji
parašų lapai buvo konfiskuoti, 
nepaisant, kad šis memorandu
mas adresuotas sovietų vyriausy
bei.

Jei ateityje valstybės orga
nai taip elgsis su tikinčiųjų 
skundais kaip lig šiol, mes bū
sime priversti kreiptis į tarp
tautines institucijas: į Romos 
popiežių, mūsų Bažnyčios gal
vą, arba į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, kaip žmogaus tei
ses ginančią autoritetingą in
stituciją.

Be to, mes norime Tamstai 
pranešti, kad šis memorandumas 
yra tautinio negando išdava: 
sovietinės valdžios Lietuvoj me
tais visuomeninės ydos, kaip ne
pilnamečių nusikaltimai, alko
holizmas ir savižudybės dešim
teriopai padidėjo, gręsmingo 
masto pasiekė taip pat šeimų iš
tuokos ir negimusių kūdikių 
naikinimas. Ir juo labiau mes 
tolstame nuo krikščioniškosios 
praeities, juo ryškiau išeina 
aikštėn prievartinio ateistinio 
auklėjimo baisūs padariniai, juo 
plačiau plinta nudievintas ir nu- 
religintas nežmoniškas gyveni
mo būdas.

Mes kreipiamės į Tamstą 
kaip į aukščiausią partijos au
toritetą, prašydami kuo rimčiau
siai ir kuo atsakingiausiai ap
svarstyti mūsų išdėstytus faktus 
ir priimti atitinkamą nutarimą.

Lietuvos Katalikų Atstovai
1972 m. sausis.
(Vertimas iš rusų kalbos)

JUOZAS |
ERETAS i

| TARNYBOJE LIETUVAI J
■* * * . •

Prieš tai, 1926 m., prof. Eretas lankėsi Amerikoje 
atstovauti Lietuvos jaunimui Chicagoje tą vasarą Tarpt, 
eucharistiniame kongrese. Paskui aplankė, Vyčių glo
bojamas, keliolika lietuvių kolonijų, pabendravo su 
senaisiais išeiviais lietuviais, papasakojo jiem apie ne
priklausomybę atgavusią valstybę ir rudenį vėl sugrįžo 
į Kauną, kur jo laukusių rūpesčių buvo prirašytas pilnas 
bloknotas.

DARBO STABE
Pavasarininkų pirmininkas brangino savo bendra

darbius, o pastarieji jį gerbė ir mylėjo. Jis buvo vyres
nis draugas ir profesorius, o jo bendradarbiai — išim
tinai universiteto studentai.

Jis domėjosi ne tik mūsų darbu pavasarininkų 
veiklos laukuose, bet ir mūsų asmenišku gyvenimu: 
studijom ir. pragyvenimu. Kam reikėjo pragyvenimu 
pačiam pasirūpinti, jis padėjo kur nors apmokamo dar
bo gauti. Kas turėjo skirti veiklai visą dieną, tas buvo 
atlyginamas iš organizacijos kasos. Kiekvienam se

mestrui baigiantis, profesorius norėdavo žinoti ir apie 
mūsų studijų eigą. Ir čia jo patarimai bei pagalba būda
vo su padėka priimami.

Centro valdybos posėdžiuose, kurie buvo labai 
dažni, nebuvo nei profesoriaus, nei studento — visi 
buvom pavasarininkų draugai. Niekas nebijojo Ereto 
akivaizdoje būti atviras — visi savo nuomones išsa
kydavo pasiūlymų, pataisų ar kritikos forma. Bet visi 
žinojome, kad šiame jautriame darbo bare reikia sekti 
vadu — reikia būti džentelmenu. Ir mums toji našta 
jo akivaizdoje nebuvo sunki — tai buvo gera asme
ninės kidtūros mokykla.

J. Eretas nieko nedarė už centro valdybos narių nuga
ros — viskas buvo atnešama į šį kolektyvą ir čia vie
naip ar kitaip sutvarkoma. Čia būdavo sunešamos 
visos žinios iš s-gos gyvenimo ir aplinkos, kiekvienas 
klausimas aptariamas, padaromas sprendimas, pasiūlo
mos jam įvykdyti aplinkybės ir priemonės. Joks klausi
mas neateidavo į centro valdybos posėdį žalias, išskyrus 
netikėtai atsiradusius. Kiek tik buvo galima, visi posėdžio 
darbotvarkėn įrašyti klausimai būdavo paruošiami iš 
anksto, darbą pasidalinant. Todėl centro valdybos 
posėdžiai būdavo darbingi ir nuotaikingi. Visada pir
mininkaudavo pats prof. Eretas. Nuomonių išsiskyri
mas niekad nesudrumsdavo geros huotaikos, nes jis 
mokėdavo taip dalykus pakreipti, kad jie nesuspėtų iš
virsti į aistringas dramas.

Su raštine jis susijungdavo kiekvieną rytą arba 
naujienų ieškodamas, arba pats ką išgirdęs norėdamas 
pranešti. Jo konsultacija su raštine buvo pastovi, 
draugiška ir paskatinanti. Jo santykiuose su centro 
valdybos nariais nebuvo nė šešėlio šalto oficialumo, 
tik draugiškas korektiškumas. Todėl posėdžius visi 
labai mėgo, nes daug kas būdavo juose aptariama be 
įsiterpimų. Aš neatsimenu atsitikimo, kad kada nors bū
tų reikėję išsiskirti apsipykus ar įsiskaudinus.

Prof. J. Ereto asmeny turėjom draugą ir moky
toją, kan. Pauliaus Dogelio asmeny turėjom tėvą. Pava
sarininkų Tėvo vardas jam buvo ir oficialiai prikabintas 
vienos konferencijos metu. Jis jį pelnė, būdamas vie
nas iš organizacijos steigėjų-pradininkų; tą vardą dar la

biau įpilietino prof. Ereto pirmininkavimo metu, nes 
juodu abudu mokėdavo suglausti galvas tais mo
mentais, kada didesniem projektam įvykdyti reikėdavo 
daugiau pinigų, negu patys pavasarininkai galėdavo 
sukrapštyti.

Tėvas P. Dogelis savo tėviškumą pademonstruoda
vo ir specialiai vieną kartą per metus pasikviesdamas 
centro valdybą ir jos bendradarbius pas save vieno 
vakaro praleisti. Gerą vakarienę papildydavo kanauninko 
atsiminimai pavasarininkų sąjūdį organizuojant, jauni
mo dainos Eretui diriguojant, paties Ereto kalnietiški 
traliavimai jaunimui pamėgdžiojant. Tai buvo sąjūdžio 
pradininko simboliška padėka tam jaunimo būriui, 
kuris, jo manymu, šauniai tęsė jo pradėtą darbą.

Prie malonios įvairenybės tenka pridėti ir vieną 
kiek tragiškesnę, nes ir ji reikšminga sąjūdžo dvasiai.

Metų neatsimenu, bet tai buvo išvakarės vienos kon
ferencijos jau po pirmojo Kauno sąskrydžio. Besi
klausant jaunimo nuomonių pavasarininkų kursuose, 
ieškant naujų būdų kaimo jaunimo apsišvietimui kelti, 
stebint kas dedasi jaunimo sąjūdžiuose užsienyje, centro 
valdybos posėdžiuose subrendo mintis, kad religinei 
kaimo jaunimo kultūrai galėtų padėti tik specialiai jauni
mui pritaikintos metinės rekolekcijos.

šitą reikalą paruošti ir pradėti populiarinti buvo 
pavesta prof. Eretui ir man. Sutarėm, kad reikia 
pradėti nuo jaunųjų kunigų, kurie uoliai dirba, su 
jaunimu. Vėliau propagandą turėjo perimti pasauliečiai. 
Prieš konferenciją pakvietėm didoką būrį kunigų atvykti 
dieną anksčiau svarbiam pasitarimui. Atvyko visi kvies
tieji, nuotaikos buvo geros, nes tikėjosi išgirsti kokį 
nors nepaprastesnį sumanymą. Bet kai išgirdo, reakcija 
buvo spontaniškai neigiama.

Prasidėjo diskusijos. Ir karštos. Netrūko piktų prie
kaištų centro valdybai, abudu referentai buvo ap
šaukti svajotojais, imą iš Europos tokius pavyzdžius, 
prie kurių Lietuva dar nepriaugusi. Karštųjų grupė 
pareiškė, kad jie to darbo nepradės, nes jie ir taip 
jau darbais apkrauti. Toji naujiena Lietuvoje ne
būsianti priimta.

(Bus daugiau)
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PREL. J . KUČINGIO JUBILIEJUS

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos nariai balan
džio 16-tąją turėjo progą daly
vauti retoj iškilmėj — savo 
klebono prel. J. A. Kučingio su- 
kaktuvinėj šventėj. Gražus ju
biliejus 25 metai, kai švenčiama 
kunigystės šventimų sukaktis. 
Šiuo gi atveju teko švęsti si
dabrinį jubiliejų klebonavimo 
toj pačioj lietuviškoj parapijoj.

Prel. J. Kučingis, prieš 36 
metus Lietuvoj įšventintas ku
nigu, dirbęs įvairiose pareigose 
Lietuvoj ir išeivijoj, savo buvu
sio klebono prel. J. Macijausko 
kviečiamas, tuoj po karo at
skubėjo į Los Angeles ir perėmė 
vos užsimezgančią lietuvių para
piją Kalifornijoj. Žvelgiant at
gal, galima maloniai pastebėti 
kiek per tuos 25 metus atlikta. 
Kūrybingos iniciatyvos veda
mas ir ištikimų parapiečių re
miamas, prel. Kučingis galėjo 
ramiai ir nuoširdžiai jubiliejaus 
proga sakyti: “padariau, ką ga
lėjau”. O padaryta tikrai daug: 
pastatyta, o laikui bėgant išgra
žinta nauja bažnyčia, mokykla, 
atnaujinta salė, įrengti seselių 
namai, klebonija, parengta didelė 
automobiliam statyti ir vaikam 
žaisti aikštė. Tai bent ant grei
tųjų apčiuopiami darbai. O kur 
įvairus darbas su organizacijom 
ir pavieniais parapiečiais tų 
metų eigoj.

Nenuostabu tad, kad parapie- 
čiai gausiai rinkosi į padėkos mi
šias bei iškilmes salėj ir kartu 
su jubiliatu dalijosi bendru 
džiaugsmu. 

.. .. .
Jubiliatas kartu su kitais ku

nigais irvyskupais pro drausmin
gas skautų gretas išžygiavo iš 
klebonijos ir artinosi prie alto
riaus. Padėkos mišias kartu su 
jubiliatu koncelebravo tėv. K. 
Bučmys, OFM, ir tėv. S. Kul- 
bis, SJ. Presbiterijoj mišių me-

Prel. J- Kučingis iškilmingai eina laikyti jubiliejinių mišių. 
Priekyje kun. S. Kulbis, Tėv. K. Bučmys, prel. J. Kučingis, 
vysk. V. Brizgys. Nuotr. L. Kanto

Motinos dienos proga gegu
žės 14 specialios pamaldos 
10:30 vai. bažnyčioj, o 12 vai. 
minėjimas parapijos salėj. Pro
gramą atliks šeštadieninės ir 
parapijos mokyklų mokiniai.

Lietuvių diena, 19-tą kartą 
rengiama Šv. Kazimiero parapi
jos, šiemet įvyks birželio 18. Me
ninėj daly dalyvaus solistė Gina 
Čapkauskienė iš Montrealio ir 
solistas Stasys Baras iš Chica- 
gos. Dalyvaus ir parapijos galin
gas choras, vadovaujamas komp. 
Br. Budriūno, su solistais Biru
te Dabšiene ir Rimtautu Dab- 
šiu. Chorui ir solistam akompo- 
nuos Raimonda Apeikytė. Pro
gramai vadovaus Lilija Nausė
daitė. Taip pat rengiama ir 
dail. Viktoro Vizgirdos dailės 
darbų paroda.

Parapijos komitetas sveikina kleboną. Iš k.: J. Dzenkaitis, P. 
Žukauskas, pirm. F. Speecher, prel. J. Kučingis, J. Žukas, L. 
Oksas.

cagos.

Sausakimšai pripildę bažny
čią, parapiečiai uoliai dalyvavo 
lietuviškai koncelebruojamose 
mišiose ir kartu atsakinėjo bend
ras maldaš. Choras, vadovauja
mas komp. Br- Budriūno, iškil
mingai giedojo lietuviškas mi
šias ir progai pritaikintas gies
mes.

Po komunijos kalbėjo vietos 
ordinaras arkivysk. T. Manning. 
Šiaip žinomas kaip geras kal
bėtojas, arkivyskupas tesugebėjo 
sulipdyti kelias bendras frazes. 
Gaila, kad imigrantas airis ne
sugebėjo pastebėti ir kartu pa-

Mišių metu pamokslą pasakė

luomo svarbą ir _ atsakomybę, 
pamokslininkas sustojo ir ties ju
biliato asmeniu.

draugas italas kun. Pisano. Se-

dieną matėsi daugiau negu įpras
ta, nes seselės Joana ir Milda, 
anksčiau šešerius metus išdirbu
sios Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloj, taip pat bu-

jojančią Los Angeles lietuvių pa
rapiją. Pamaldose dalyvavo ir

viai kunigai: dr. A. Olšauskas, 
R. Kasponis, V. Šiliauskas ir

Iškilmingos prel. J. Kučingio klebonavimo 25 
jubiliejaus mišios. Kairėje buvęs jo vikaras — 
Tėv. K. Bučmys. dešinėje kun. S. Kulbis. Nuotr. 
L. Kanto

Parapijos choro vardu sveikinimą skaito pirm. A. Polikaitis. 
Jo kairėj choro vadovas komp. Br. Budriūnas.

tu dalyvavo Los Angeles arkivys
kupas T. Manning, asistuoja
mas prel. J. Balkūno ir tėv. B. 
Margaičio, S J, ir vysk. V. Briz- 
gys. Iškilmėse dar dalyvavo ir 
kiti Los Angeles gyveną lietu-

sidžiaugti kitų imigrantų —lie
tuvių —laimėjimais ir pažanga.

Po jo trumpai kalbėjęs vysk.
V. Brizgys spėjo įsijausminti ir

po jų jubiliatą savo ir Lietuvos 
atstovo J. Kajecko vardu sveiki
no Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Bielskis.

Popietėj keletą valandų tru
kusiam priėmime parapijos sa
lėj organizacijos ir pavieniai pa- 
rapiečiai turėjo progos pasvei
kinti savo kleboną ir pasivaišin
ti šampanu ir užkandžiais bei 
kepsniais. Pagal svečių knygoj 
pasirašiusius, priėmime atsilan
kė iki 900 svečių. Vaišino mo
kyklos motinų klubas; tvarką 
prižiūrėjo parapijos komitetas, 
vadovaujamas Fr. Speecher.

Prelatą sveikina šeštadieninės mokyklos delegacija su vedėju 
VI. Pažiūra.

Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. 
J. Kučingis piauna sukaktuvininko tortą, asistuojant akto
rei Rūtai Kilmonytei ir vaišių Šeimininkėm. Nuotr. L. 
Kanto

Priešvelykines rekolekcijas 
Šv. Kazimiero parapijoj prave
dė tėv. Antanas Sabaliauskas, 
salezietis misijonierius, gyvenąs 
Cedar Lake, Indianoj, ir mielai 
patarnaująs lietuvių parapijom.

Gegužinės pamaldos bažny
čioj bus laikomos kasdien po 7 
vai. mišių, o sekmadieniais po 
sumos.

Lietuvių Fondo jubiliejinis 
balius bus gegužės 13 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Atidarys 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Bielskis. Žodį tars L. F. tarybos 
narys Bernardas Brazdžionis. 
Los Angeles dramos sambūrio 
išlaisvintų moterų grupė suvai
dins iš kasdieninio gyvenimo ak
tualijų ir dainų montažą “Tryli
kti naktij pižamoj”. Vaidins: J. 
Čekanauskienė, Z. Čėsnaitė- 
Hardwick, B. Dabšienė, O. 
Deveikienė, A. Dūdienė, E. 
Dovydaitienė, R. Kungienė, Da
li la Mackialienė (montažo auto
rė ir režisorė) ir R. Urbanienė. 
Muzika Onos Metrikienės ir VI. 
Gylio. Scena, apšvietimas bei 
garso technika Balio Mackialos 
ir VI. Gylio. Pe. . :ų bus pa
skelbti laimėjusieji 23” Zenith 
Delux spalvotą televiziją, Zenith 

*stereo aparatą ir radiją su 
laikrodžiu.

Skautų stovyklavietei remti 
tradicinis metinis balius įvyks 
gegužės 20 Nob Hill restorane, 
Panorama City, Calif. Programą 
atliks solistė Birutė Dabšienė 
su naujausiu repertuaru. — B.

Prelatą sveikina iš k.: Juozas ir Elena Truškauskai, Marija 
Kilmonienė, Rūta Kilmonytė.

Skautų vardu prelatui drožinį įteikia solistas R. Dabšys.

Komp. Br. Budriūnas, prel. J. Kučingis ir Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. Bielskis.

Šv. Kazimiero parapijos ponios, suruošusios klebono pager
bimą.
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KAIP LIETUVIAI JAV KONGRESO NARIUS VAISINO 
WASHINGTONO KAPITOLIUJ

VISOS NUOTRAUKOS K. ClKOTO

Tai, kas įvyko balandžio 13 
JAV senato viename kamba
rių, bent lietuvišku požiūriu 
buvo nepaprastas dalykas. JV 
Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdyba tą dieną surengė 
priėmimą JAV Kongreso na
riam, juos pavaišinusi lietu
viškais skanėstais bei kava 
(alkoholiniai gėrimai Kongrese 
draudžiami).

Šių eilučių autorius teira
vosi senato pareigūnus: “Ar ir 
anksčiau čia, pas jus, buvo to
kių priėmimų?“ Šie atsakė: 
“Ne, neprisimenam, gal būt, 
jūs, lietuviai,būsite pirmieji . . 
Žinoma, svarbiausia, kad at
silankė ne vienas ar keli Kong
reso nariai (kaip pačioje pra
džioje buvo spėliota), bet net 
daugiau kaip 60.

Šių eilučių autorius prieš 
pat pirmą valandą dienos me
tu atvykęs į Kapitoliaus rūmus 
— tuo metu kiek lynojo — pro 
sargybinius, policininkus pa
siekė senato 207 kambarį. 
Vaizdas buvo neįprastas, ma
lonus, spalvingas — stebėjai 
bent 30 lietuvių, daugiausia 
moterų ir daugelį su tautiniais 
drabužiais. Buvo lietuvės iš 
trijų didmiesčių — paties 
Washington©, gretimos Balti
morės ir vaišių šeimininko 
miesto — Philadelphijos. Jų 

Senato mažumos vadas sen. Hugh D. Scott ir jo štabas 
talkino rengiant priėmimą. Dešinėje Aušra Zerr.

maloni pareiga buvo ne tik 
priimti Kongreso garbingus 
svečius. Jų taip pat ne vi
siškai lengva pareiga buvo pa
ruošti tuos visus skanėstus, o 
jų gi, bent tortų, sako, buvę 
37. O kur dar didžiulis ra
guolis ir kiti tradiciniai lie- 
tuviškį skanėstai?

Vis daugiau lietuvių rodėsi 
salėje. .Matei judriuosius L. 
Bendruomenės vicepirminin
kus — Algį Gečį ir J. Gailą, 
žinoma, ir adv. A. V. Novasi- 
tį — šalia Aušros Zerr-Ma- 
čiulaitytės, svarbų šio priėmi
mo pareigūną.

Buvo atvykęs Lietuvos at
stovas J. Kajeckas su ponia, 
LB Washington© apyl. pirm, 
dr. J. -Genys, visa eilė Washing
ton©, Baltimorės, Philadelphi
jos lietuvių veikėjų, dr. P. 
Vileišis iš Waterbury, Conn., 
V. Alseika iš New York© ir 
kt. Lietuvių spaudos radijo, 
foto žmonės buvo pirmieji. 
Čia pat “Amerikos Balso” lie
tuviškojo skyriaus vedėjas 
dr. K. Jurgėla su ponia, jo bend
radarbiai B. Darlys, A. Petru- 
tis, A. Vaičiulaitis, iš P. Ame
rikos skyriaus — P. Labanaus
kas. Čia pat matai visur at
skubančią, su visais pažįstamą, 
judrią “Draugo” korespondentę 
Washingtone Gražiną Gustaitv- 

tę-Krivickienę, pasiruošusį “šau
ti” foto menininką K. Cikotą 
ir kt.

Du senatoriai kalba
“Darbininke“- jau rašyta, kad 

įžanginius žodžius tarė — ren
gėjų vardu LB centro valdybos 
vicepirmininkas A. V. Nova- 
sitis ir svečiai du senatoriai, 
mažumos vadas Hugh Scott ir 
sen. Richard S. Schweiker, 
abu iš Pennsylvanijos. Scott 
priminė Vasario 16 minėji
mus, tos dienos atgarsį Kong
rese, lietuvių ryžtą. Schweiker 
nurodė “etninį pasididžiavi
mą“, reiškė viltį, kad Kong
reso nariai įvertins tą lietuvių 
mostą — tradicinėmis lietu
viškomis vaišėmis padėko
ti Kongresui ir už rengiamą 
priimti etninių grupių praeičiai 
tirti įstatymą ir už kitokią pa
ramą, žinoma, ir už kasmet 
šimto ar daugiau Kongreso 
narių šiltus žodžius Vasario 
16-sios proga. Du svečius ir 
Novasitį iš abiejų pusių supo 
dvi lietuvaitės — valdybos 
narė, ypač daug talkinusi šiam 
priėmimui — Aušra Zerr ir p. 
Kreivėnaitė. Senatoriam dova
nų įteikta knyga “Lithuania 
700 Years.”

Svečiai — daugumas 
respublikonai

Beje, tie du senatoriai, lai
komi didžiaisiais šio priėmi
mo talkininkais, visiem kong
reso nariams buvo iš anksto 
išsiuntę kvietimą čia atvykti ir 
patys pasirašę. Gal dėl to at
silankė bene daugiausia respub
likonų partijos atstovų (iš se
natorių demokratų buvo aš- 
tuoni, iš bendro 26 skai
čiaus). Atvyko abu Maryland 
senatoriai. Mathias ir Beall. 
Jr., jau-- matai sen. Brooke iš 
■Massachusetts, kiek vėliau at
sirado abu New Yorko sena
toriai, Buckley ir Javits, abu 
New Jersey senato
riai, Case ir Williams 
Jr. ir kt. Daugėjo ir Atst. 
Rūmų narių. Kiti jų siuntė 
savo asistentus, savo įstaigos 
štabo narius (pvz. sen. Hum
phrey, McGovern ir visa 
eilė kitų).

Valstijos, kurių po du senato
rius atsilankė lietuvių priėmi
me, buvo šios: Pennsylvania 
— Hugh Scott ir Richard S. 
Schweiker; Maryland: J. G. 
Beall, Jr. ir Ch. McC. Mathias; 
New York: J. L. Buckley ir J. 
K. Javits; New Jersey: C. P. Ca
se ir H. Williams Jr. (dem.); Co
lorado: G. Allott ir P. H. Domi
nick.

Kitų valstijų dalyvavo po vie
ną senatorių, būtent: Alabama: 
J. B. Allen (dem.); Arizona: P. 
J. Fannin; California: J. V. Tun- 
ney (dem.); Delaware: J. C. 
Boggs; Illinois: Ch. H. Percy; 
Kentucky: M. W. Cook; Louisia
na: R. B. Long(dem.); Massachu

Kalba mažumos vadas sen. Hugh D. Scott. Iš k. d. Gražina Krivickienė, Juozas Gaila, Genia_ 
Kreivėnaitė. sen. Hugh D. Scott. Anthony Novositis ir sen. Richard Schweiker.

LB centro valdybos pirmininkas Vytautas Volertas dėkoja sėn. Richard Schweiker už jo pa
galbą lietuviams. Iš k. A. Gečys. V. Volertas. A. Zerr. sen. Schweiker.

setts: E. W. Brooke: Michigan: 
R. Griffin; Montana: L. Met
calf (dem.); Nevada: H. W. 
Cannon (dem.); N. Dakota: Q. N. 
Burdick (dem.); Oklahoma: H. 
Bellmon; Oregon: M. O. Hat
field; Texas: L. M. Bentsen. 
Jr. (dem.) ir Wyoming: C. P. 
Hansen.

Taigi, pas lietuvius atsku
bėjo 26 senatorial, atseit, daugiau 
kaip ketvirtadalis visų JAV se
natorių. Jie atstovavo .visom 
geografinėm JAV sritim, net to
kiom valstijom, kuriose lietuvių 
nerasi nė su žiburiu . . .

Kaip jie jautėsi lietuvių 
tarpe? Žinoma, pirmasis jų 
žvilgsnis krisdavo į gausins 
skanėstus ant trijii stalų, į 
spalvingus lietuvaičių drabu
žius, į gintarinius karolius, jų 
savininkes . . . Tad ir pašne
kesiai daugiausia vis liesdavo 
valgių, tradicijų, ir pan. te
mas.

Jie ragavo, netoliese juodu- 
kės patarnavo su kavos puo
dukais ar arbata. Tie Sena
to pareigūnai- ir apskaičiavo, 
kad pagal indų, šakučių, pei
lių skaičių tame priėmime 
turėjo atsilankyti iki 400 ar 
daugiau svečių.

Maloni žinia lietuviam
Skaitytojai jau žino. kad 

priėmimo metu vėliau vėl 
atsiradęs sen. Schweiker pra
nešė. jog kaip tik tuo pačiu 
metu posėdžiavusi bendra Se
nato ir A. Rūmų komisija su
tarė praleisti tolimesnei eigai 
minėtų etninių grupių įstaty
mą (jo autorius — Schwei
ker). Tad lietuviai apie tai 
patyrė pirmieji.

Malonioj nuotaikoj stebė
jai. kaip vieni -svečių ateina, 
kiti išvyksta, treti praleidžia 
net pusę valandos ar dau
giau (sen. Brooke). Prieš pa
baigą. skanėstams jau beveik 

išnykus, atsiranda dar keli pa
vėlavę Kongreso nariai ir jų 
tarpe A. Rūmų narys. Balti
jos kraštų didelis bičiulis atst. E. 
Derwinski. Jam beliko tik ra
guolio viena kita riekutė

3 vai. popiet priėmimas buvo 
baigtas. Tačiau jo atgarsiai ro
dėsi spaudoj ir televizijoj.

Kitos dienos rytą "The 
Washington - Post” įdėjo — 
per keturias skiltis — nuo
trauką. kurioje matyti Oregono 
sen. Mark Hatfield su Ona Ma- 
šalaityte (Masalitis). o tekste 
kalbama apie “saldžius padėkos 
mostus”. Esą senatoriai skun
dėsi, kad. dėl dietos, buvę 
nelengva “įveikti” lietuvių vai
šes.

Balandžio 14 d. Baltimorės 
dienraštis “The Sun” rašė apie 
“turtingą, kaloringą lietuvių 
padėką”. Dienraštis pakartojo 
sen. Schweikerio žodžius: “Tai 
gražiausias, mano kada nors 

(nukelta į 7 psl.)

Priėmime iš k. Estera Bendžiūtė-Washofsky, sen. Charles McC Mathias, Juozas Gaila ir Aušra 
Zerr.
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Puslapį tvarko L. Gudelienė. Medžiagą siųsti: 14 Cat Rock Rd., Cos Cob, Conn. 06807

Aš daug kartų galvoju apie 
Lietuvą — kraštą, kur gimė 
mano tėvai. Nors nesu matęs 
to krašto, bet daug apie jį 
girdėjau iš savo tėvų, gimi
nių ir lietuviškos mokyklos 
mokytojų. Norėčiau pamatyti 
Lietuvą tuomet, kai ji bus lais
va, ne rusų valdoma. Aš tikiu, 
kad lietuviai, atgavę laisvę, ga
lėtų vėl puikiai kraštą tvarkyti.

Aš tuomet dar labiau pajus
čiau, kiek daug naudos turiu, 
kad lankau lietuvišką mokyk
lą. Aš esu patenkintas, kad 
man nereikia gėdintis prieš 
kitus lietuvius, nes moku tė
vų kalbą. Aš taip pat esu pa
tenkintas, kad galiu perskaity
ti savo giminių laiškus ir į juos 
lietuviškai atsakyti.

* Aš labai džiaugčiausi, kad 
Lietuva taptų laisva. Tada lie
tuviai galėtų rašyti laisvai, ką jie 
nori, ir mes žinotume,, kad jie 
tikrą teisybę rašo. Mes, nu
važiavę į Lietuvą, galėtume va- 
šinėti laisvai, kur tik nori
me, be rusų palydovų. Tik ta
da mes galėtume pamatyti tik
rą Lietuvą.

R. Šližys 
-o-

. . .Man atrodo, kad ge
riausia būtų, jog tie žmonės, 
kur visada bijojo ką nors

Žygyje už Simą
Simas Kudirka. Kas jis? 

Daug žmonių to klausė. Bet 
daug ir moka atsakyti. Žmo
nės dabar jau pradeda domė
tis. Jau daugiau ir daugiau 
rašo laiškus prezidentui ir jo 
sąjungininkams. Daugiau
mokyklų važiuoja j demonst
racijas ir demonstruoja už 
mūsų drąsų Simą. Žmonės 
tikrai pradeda galvoti, kad tai, 
kas atsitiko, nėra juokas.

Bet ką mūsų gerasis pre
zidentas daro? Jis važiuoja į 
Rusiją su didžiausia šypsena. 
Visai ne su Simo problema, 
bet su savais reikalais. Net, 
tur būt, nepagalvojo apie Si
mą. Visi sako, kad jis labai 
supyko. Bet kaip mes tą 
žinom? Man pačiai atrodo, kad 
jam visai nesvarbu, kas tas Si
mas Kudirka ir ką jis pada
rė.

Aš sakau: “Nepamirškime 
mūsų Simo Kudirkos!” Jis 
mūsų drąsos ir nepriklauso
mybės atstovas. Laikykim jį 
savo širdyse ir už jį de
monstruokime, tai kada nors 
Lietuva bus laisva!”

Jolita Gudaitytė, 6 sk. 

Rasa Navickaitė ir Aušra Kregždytė su Maironio mokyklos darželio
Vytuvio

mokiniais. Nuotr. Lino

daryti arba sakyti, dabar jau 
būtų laisvi ir galėtų daryti, 
ką jie nori.

L. Orentaitė

Aš būčiau labai linksmas, 
jei Lietuva taptų laisva.. Ta
da žinočiau, kad lietuviai dau
giau neturi vargti po rusų 
valdžia ir kad rusai jų ne
kankina. Aš .. nemanau, kad 
norėčiau tenai nuvažiuoti ir 
apsigyventi. Čia Amerikoje aš 
mokausi ir turiu geras mokyk
las. Čia galima mažiau dirbti 
ir daugiau nupirkti už tuos už
dirbtus pinigus, negu Lietu
voje. Amerikoje valdžia ap
moka daug daiktų, kuriuos 
Lietuvoje žmonės turėtų patys

P. Švitra
-o-

* Jei; -Lietuva būtų laisva, pir
miausia aš visiems apie tai pa
sakyčiau, lietuviams ir ameri
kiečiams. Tada aš kuo greičiau 
nuvažiuočiau į Lietuvą ir vi
sur apvaži nėčiau. po visus 
miestus ir pas visus gimines. 
Aš nenorėčiau ten labai ilgai 
gyventi. Gal tik kokius tris 
mėnesius . . . Man atrodo, kad 
labai daug žmonių, daugiau
sia jaunimas, atvažiuotų pasi
svečiuoti, jeigu ne gyventi, su 
žmonėmis Amerikoje.

D. Vebeli&noitė

. . .Mes, tur būt, nusiųs- 
tume ten savo senelius. Ta
da jie galėtų praleisti savo 
paskutines dienas gimtajame 
krašte. Mes visi būtume labai 
linksmi ir skatintume, kad 
Lietuvą priimtų į Jungtines 
Tautas.

T. Šulaitis
-o-

. . .Būtų gerai, kad jie ga
lėtų būti -laisvi. Bet aš pati 
dėl savęs nežinau, kaip aš

PAVASARIS LIETUVOJ

Lietuvoj visados gražu.
Bet pavasari — oi, oi, oi!
Gėlės visur žydi, 
Laukuose gražu.

Ir bitutė geltonutė,
Saldų medų renkanti,
Paskutinis sniegas tirpsta,
Graži gėlė žydinti.

Sudiev, žiema, balta, šalta!
Labas, pavasari, gražus, šiltas!
Kaip malonu mano tėvynėj, 
Mano žemėj, tėvų krašte!

Rasa Vilgalytė, 8 sk. 

jausčiausi. Aš esu Amerikoje 
gimus ir man reikėtų daug 
daugiau apie Lietuvą sužinoti.

R. Bobelytė

. . .Aš visai 
žiuoti gyventi 
visą gyvenimą 
Amerikoje yra 
mano mamos 
mano tėvelio giminės ir, svar
biausia, mano karjera . . .

R. Blažaitytė
-o-

. . .Jeigu rusai kada nors iš
eis iš Lietuvos ir Lietuva bus 
laisva, mes, kaip lietuviai, no
rėsim jai padėt . . . Tik man 
atrodo, kad pirma reiks lietu
viškai gerai išmokti arba mes 
negalėsim susikalbėti.

K. Pauliūtė

VAIKŲ PRIEŽIŪRA
Aš labai mėgstu prižiūrėti 

mažus vaikus. Prie mano na
mo gyvena daug mažų vaikų, 
bet iš visų man labiausiai pa
tinka prižiūrėti mūsų arti
miausių kaimynų mergaites.

Vyriausia mergaitė yra še- 
šerių metų. Ji yra labai gabi 
ir klauso manęs. (Kitų kaimy
nų vaikai kartais manęs ne
klauso.) Jos sesutė yra dve
jų metų. Jos abi gražios, su 
tamsiomis akimis ir plaukais.

Jų mama man moka dolerį 
vakmdue -o- -kai ji yra na

muose — 75 centus. Vasa
rą aš važiuoju su jais į pajūri 
ir padedu jiems. Tai yra leng
vas darbas, ir man laikas pra
eina smagiai.

Aš manau, kad kiekviena 
mergaitė turėtų mėginti pri
žiūrėti vaikučius, nes tikrai 
yra smagu ir gauni už tai pini
gu-

Raminta Blažaitytė, 7 sk.

GRYBAI
Lauke nėra šalta. Tėvas, 

motina ir sūnus eina grybau
ti. Miškas, kuriame auga gry
bai, yra toli. Visa šeima turi 
atsikelti anksti iš ryto. Dau
giausia grybų gali rasti rytą, 
kol dar niekas negrybauja. 
Grybauti yra smagu. Jie rado 
daug raudonviršių. Raudon- 
viršiai turi raudoną galvutę. 
Gražiausias grybas yra bara
vykas. Jis turi rudą galvutę ir 
storą baltą kotą. Baravykas yra 
vadinamas grybų karalium. Jis 
yra labai skanus. Kai šeima su
grįš iš miško-, jie turės ska
nią vakarienę. Ir aš labai no
rėčiau eiti su jais grybauti.

Eglė Zikaraitė, 5 sk.

nenorėčiau va- 
į Lietuvą, nes 
praleidau čia. 

mano draugės, 
ir beveik visi

PRIE UPELIO
Saulė leidosi. Buvo tylus 

ir ramus vakaras. Du berniu
kai stovėjo ant tiltelio ir žiū
rėjo žemyn Į bėgantį upelio 
vandenį. Tas vanduo buvo toks 
skaistus, kad matėsi mažos 
žuvytės. Tie du berniukai 
galvojo apie tą patį dalyką. Jie 
atsiminė tas linksmas dienas, 
kai jie anksti rytą atsikelda
vo, eidavo meškerioti, pa
reidavo pavargę ir nešdavosi 
žuvų. Daugiau jie taip nega
lės daryti, ries už savaitės vy- 
rai ateis ir užtvenks- upelį.

Berniukai 
mis kalbėtis.

pradėjo patylo-

— Ką mes galime padary
ti? Mes esame tik vaikai. Vy
resnieji mūsų neklausys.

— Nežinau. Mes turime pasi
kalbėti su kitais vaikais. Gal 
mes" sugalvosi m ką nors.'’

— ’ Gediminai.’*<grižk •namo- 
tuojau! '-i- ■ fi‘-<

Berniukai išsiskyrė galvodami', 
ką daryti.

Kitą dieną tie du berniu
kai, Vytas ir Gediminas, kal

Jis priklauso paukščių globos draugijai

PAVASARIS
Ateina pavasaris. Oras šil

tesnis ir gražesnis* gėlės pra
deda augti, ir žmonės daugiau 
lauke būna. Pavasarį ateina 
Velykos. Mes turim atostogų, 
ir aš su draugais sportuo
ju — žaidžiu beisbolą, krepši
nį ir kt. Mes einam į parką. 
Iš viso, pavasarį žmonės da
rosi gyvesni ir visur eina . . .

A. Milukas, 8 sk.

Pavasaris yra tas laikas, ku
riame yra daug saulės ir daug 
lyja. Man patinka šitas laikas, 
nes jis ateina prieš vasarą, 
kuri man dar geriau patin
ka. Pavasarį yra daug čiulban
čių paukštelių ir daug žalių 
medžių ir žolės; Šitame me
tų laike tikrai yra daug gra
žumo. Pavasaris yra tas metų 
laikas, kai galime lauke daugiau 
ką padaryti, nes nustoja šalti 
ir snigti . . .

T. Vainius, 8 sk.

Pavasarį visi žmonės pasi
daro linksmesni ir labiau 
džiaugiasi. Visas sniegas jau 
pradeda nutirpti, ir darosi 
šilčiau. Žmonės pradeda gal
voti, ką jie darys per vasarą. 
Daugumas žmonių ir vaikų pa
sidaro artimesni. Atrodo, kad 
visas pasaulis pasikeičia. Visi 
visur važinėja, ir ūpas visai 
tikresnis. Mokykloje pradeda 

bėjosi su kitais vaikais. Jie 
nežinojo, ką daryti, kol vienas, 
berniukas pasakė:

— Aš turiu idėją!
Vaikai susigrūdo ir pradėjo 

planuoti . . .
Atėjo diena, kada upelis tu

rėjo būti užtvenktas. Atėjo vy
rai su įrankiais, bet tuojau vai
kai. apstojo upelį ir neleido 
vyrams prieiti. Atrodė, kad ten 
buvo daugiau kaip šimtas 
vaikų. Pakilo toks triukšmas, 
kad gyventojai pradėjo rinktis 
pasižiūrėti, kas atsitiko.

— Pasitraukit, vaikai, vyrai 
turi savo darbą atlikti.

Vytas išėjo į priekį:
— Mes nenorime, kad jūs tai 

padarytumėt mūsų upeliui.- 
Mes neleisime! Čia buvo vi
sas mūsų džiaugsmas!

Gyventojai pagalvojo minu
tę. Viena moteris sakė:

— Tie vaikai yra teisūs. 
Kam reikia tai padaryti upe-

Ir upelis nebuvo užtvenktas.
Kitą vakarą tie du berniu

kai vėl stovėjo ant tiltelio, 
bet jie buvo linksmi.

Valentina Leleivaitė, 7 sk.

būti lengviau, nes mintys at
šyla ir vaikai nori daug dirbti 
ir linksmintis. Man pačiam 
atrodo, kad tik prasidėjo gyve
nimas ir kad tik dabar aš 
galiu naudotis gyvenimu, 
daryti dalykus, kurie buvo tik 
mano mintyse per žiemą. Žie
mą aš planavau, o dabar ga
liu daryti, kas man ateina į

P. Rajeckas, 8 sk.

šuo
Aš turiu šuniuką. Jis yra vil

kinis. Jo vardas yra Vilija- 
Šatrija. Jis turi baltą kaklą ir 
juodą, ilgą uodegytę. Jis kiek
vieną rytą šoka į mano lovą. 
Kai aš valgau, jis atsisėda 
prie manęs ir žiūri. Jis miega 
prie mano lovos ir saugoja ma
ne Ir aš jį myliu.

Elenutė Baltrulionytė, 2 sk.

Iš kokių skaičių nupieštas 
dramblys?
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KODĖL DRAMBLIAI 
BIJO PELĖS

Buvo vienai pelė Afrikoj. 
Vieną dieną pritrūko pelių 
maisto. Ji ieškojo maisto. Pa
galiau ji surado dramblių 
maistą ir pradėjo valgyti. Ji 
kiekvieną dieną valgė tą mais
tą ir staiga pradėjo augti. 
Dabar ji buvo dramblio aukš
tumo. Kai ji ėjo per džiung
les, kiti drambliai matė tą 
pelę, bet jie manė, kad ji 
yra kitas dramblys.

Ta pelė susidraugavo su 
drambliais. Jie ėjo per džiung
les, valgė ir žaidė kartu. Kiti 
drambliai norėjo sužinoti, iš 
kur toks dramblys atėjo.

— Ji atrodo kaip dramblys 
ir valgo kaip dramblys, — sa
kė vienas. — Todėl ji turi 
būti dramblys.

Tada vienas draęnblys pa
klausė pelę:

— Kur tu gimei?
Pelė atsakė:
— Čia, Afrikoje.
Dramblys dar kartą paklau

sė:
— Kodėl tu turi tokią juo

kingą nosį?
Ir pelė atsakė:
— Todėl, kad aš nesu 

dramblys. Aš esu pelė.

Dramblys išsigando ir pa
bėgo. Iki šios dienos drambliai 
bijo pelių dėl tos vienos pelės, 
kuri buvo dramblio aukštu
mo.

Vytautas Kulpa, 7 sk.

“LAUŽAI IR 
KIBIRKŠTĖLĖS”

Man patiko knyga “Laužai 
ir kibirkštėlės”. Man iš viso 
nepatinka skaityti eilėraščius, 
bet man patiko skaityti šitą 
knygą. Labiausiai patiko šie 
trys eilėraščiai: “Taip nese
niai ’, “Milžinas” ir “Stovyk
loje”, Aš manau, kad daug 
daugiau žmonių sutiks su ma
nim, jog ta knyga turi tikrai 
gražių eilėraščių, ir aš ma
nau, kad daug žmonių ją pirks.

Albinas Milukas, 8 sk.

RYTINIO PAKRAŠČIO 
ŽAIDYNĖS

Balandžio 8 New Yorke, 
Franklin K. Lane High School, 
vyko žaidynės nuo pusės de
vynių ryto iki pusės septynių 
po pietų. Žaidikai iš visų 
rytinių miestų suvažiavo į N. 
Y.: Bostonas, Hartfordas, VVa- 
shingtonas, Worcesteris ir 
Philadelphija.

Šįmet labai daug jaunimo 
dalyvavo stalo tenise. Taip 
pat buvo dar ir tinklinis, 
krepšinis ir Šachmatų turnyrai.

Tą vakarą buvo šokiai. Per 
šokius išdalino taures asme
nim ir komandom, kurios lai
mėjo pirmą ar antrą vietą. Šį
met New Yorkas laimėjo labai 
daug: trys mergaičių tinklinio 
komandos, dvi berniukų krep
šinio, komandos, daug stalo te
niso žaidikų ir gal dar daugiau.

Iš viso, diena labai gerai pra
ėjo.

Daiva Vebeliūnaitė, 7 sk.
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Ir New Yorke rūpinamasi 
jaunimo kongreso ruoša

Balandžio 15 Kultūros Ži
dinyje New Yorke JAV LB 
vicepirmininko jaunimo reika
lam Juozo Gailos iniciatyva 
buvo sušauktas rytinio pa
kraščio II pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovų suva
žiavimas. Atidarymo žodžiuose 
D. Gaila priminė, kad suva- 
žiavom susipažinti su kong
reso tikslais ir su atstovų pa
siruošimo darbais.

Pirmininko žodis
Pirmiausia' buvo pristatytas 

iš Chicagos atvykęs kongreso 
pirmininkas Romas Sakadolskis. 
Jis padalino savo pokalbį į.tris 
dalis: einamieji reikalai, atsto
vų pasiruošimas kongresui ir 
pareigos po kongreso.

Einamieji reikalai rišosi su 
registracija. Patartina regist
ruotis visiem, kurie žada daly
vauti bet kuriame kongreso 
punkte. Neužsiregistravę ne
bus laikomi kongreso daly
viais; kongresas nebus už juos 
atsakingas nelaimės atveju; 
viešbučių bei parengimų kai
nos jiem bus žymiai aukštes
nės. (Registracijos lapus gali
ma įsigyti pas Bernadetą Tu- 
tinaitę, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn. N. Y. 11208, tel.. 
212-647-1406.)

Po to svarstytas pats svar
biausias klausimas: kas yra 
atstovai, kam jie -reikalingi, 
kokie jų uždaviniai.

Atstovų reikšmė pasirodė 
pirmojo kongreso metu: tik 
atstovai galėjo balsuoti už svars
tytas rezoliucijas.

Dabartinio kongreso atsto
vai turės teisę spręsti visus 
tokius klausimus. Vis dėlto at
stovai nėra jokie “išrinktieji”. 
Jie turi suprasti, kad jie yra pa
prasti kongreso dalyviai, be ypa
tingų privilegijų, bet su labai 
didelėm pareigom. Jie turi 
dirbti prieš kongresu, , .kong
reso metu ir po kongreso. 
Taip dirbą užsienio jaunimas, 
tai amerikiečiai neturi nusi
leisti.

Su gailesčiu reikia sutikti, 
kad pirmasis kongresas neturė
jo didesnių pokongresinių at
garsių. Bet šią vasarą atsto
vai pasirašys bent penkerių 
metų sutarti, kuri juos Įpa
reigos įsijungti j jaunimo 
veiklą.

Studijų dienose svarstysime 
įsijungimo metodus ir suda
rysiu! darbų planą iki kito 
kongreso. Kongresą uždarę 
grįšim į savo vietoves su nau
jom idėjom, sustiprintais idea
lais. pilni energijos. Kongresas 
neturėtų pasibaigti liepos 16- 
tą.

Rūpėjo šie klausimai
Pirmininko pranešimas iš

kėlė visą eilę klausimų. Gera 
dalis lietė technikinius reika
lus: apie kongreso kainas,
apie programos detales.

Bet buvo ir tokių klausi
mų. į kuriuos negalima fak
tais- atsakyti. Vienas paklau
sė: “Paaiškink keliais saki
niais kongreso tikslus ir pras
mę .

Į tai atsakyta, kad kong
resas yra kultūrinė proga, ku
rios pilnas panaudojimas pri
klauso nuo atstovų. Kongresas 
kelia jaunimo nuotaikas ir 
stiprina jų veiklą.

Atrodo, kati atstovai ieško 
konkrečių atsakymų ir nori 
žinoti viską, prieš vykdami į 
Chicagą.

Buvo pasiūlyta surasti pra
eito kongreso išvadas, kad 
lengviau suprastume, kur buvo 
padarytos klaidos. Tų klaidų 
jau nereikia kartoti.

Organizacijos pasisako
Po pertraukos buvo paskirų 

jaunimo organizacijų veikė
jų simpoziumas. Dalyvavo: 
P. Molis, vyriausias skautijos 
atstovas, A. Cekienė, neoli- 
tuanų atstovė. Antanas Raz
gaitis, moksleivių ateitininkų 
rytų apygardos pirmininkas, 
ir Jurgis Oniūnas, buvęs stu
dentų ateitininkų centro valdy
bos pirmininkas

“Kokias įsivaizduojat savo 
organizacijas po 10 metų?”

Visi sutiko, kad ateitis pri
klauso nuo dabar ruošiamų 
vadų: ateitininkų “Ylos gene
racijos”, skautiškų stovyklų ir 
mokyklų produktų.

Moksleiviai geriausiai dirbo 
ir dirbs; didelė dalis studentų 
nebesireiškia veikloj, nes gal
voja, kad moksleiviuose atlik
tas visas darbas ir po to 
veikimas nebesvarbus. Neo- 
lituanai neturi moksleiviškos 
dalies, tai narių skaičius žy
miai mažesnis.

Pareikšta nuomonė, kad po 
kiek laiko visos akademikų or
ganizacijos susijungs į vieną. 
Matoma, kad jaunimo orga
nizacijos vienodėja, pvz. atei
tininkai nebėra Lietuvos “da
vatkos”, o skautai nebesi- 
tenkina “mazgų rišimu”. Visi 
ieško ko nors gilesnio.

“Kokius tikslus nori orga
nizacijos pasiekti?”

Bendrai, išugdyti lietuviš
ką susipratimą jaunime ir iš
vystyti ateities vadovus.

Kilo šis klausimas: “Jei or
ganizacijos siekia panašaus 
idealo, kodėl jos taip susi
skaldžiusios? Ar jos kuo nors 
skiriasi?” Paprastai, skirtumas 
yra skonio dalykas: kaip as
muo nori siekti idealo ir ko
kiuose aspektuose nori kon
centruotis. Skirtingos organi
zacijos reikalingos, nes ne vi
si gali būti patenkinti tuo 
pačiu veikimu. Taip pat bend
rume gali prapulti visi idealai 
ir su tuo organizacijų prasmė.

Jaunimas ir Lietuvių 
Bendruomenė

Pabaigoj kilo diskusijos apie 
kontroversines Bendruorn/-?iės 
steigiamas jaunimo sekcijas. 
Po visų kalbų liko Įspūdi. 
kad vietovės sekcija turė ; 
būti priemonė organizacijom 
susitikti ir planuoti bendrą 
veikimą, bet ne nauja organiza
cija. Sekcijų darbas galėtų bū
ti bent kelis kartus per me
tus suruošti šitokius sritinius 
jaunimo suvažiavimus. Kur

JURGIS JUODIS DETROITE
Detroito Lietuvių Fondo ko

mitetas nutarė suruošti dail. 
Jurgio Juodžio meno darbų 
parodą. Paroda vyksta gegu
žės 6-14 Detroito Lietuvių 
Namuose. Ji surengta daili
ninko 60 metų amžiaus su
kakties proga.

Daugelis jau yra susipažinę 
su dail. J. Juodžio tapybų spal
vingumu bei fabula, prime
nančia Lietuvos istorijos didy
bę. Šis dailininkas yra ne tik 
kūrėjas, bet kartu ir lietuvių 
tautos laisvės kovotojas. Jis 
sako: “Menas kovojantiem
lietuviam yra tiek vertas, kiek 
jis tarnauja nepriklausomai 
Lietuvai . . .”

-o-
Jurgio Juodžio gyvenimas 

įdomus ir spalvingas.
Gimė 1911 spalio 22 Pakuo

nio valsčiuje, Kėbliškių kai
me, Kauno apskrityje. Pradžios 
mokyklą baigė Pakuonyje, mo
kėsi Prienuose; gimnazijos kur

Karininko Juozapavičiaus mirtis. Dail. Jurgio Juodžio paveikslas. Jo kūrinių paroda Detroite 
rengiama gegužės 6-14. Nuotr. V. Maželio

Jaunimo kongreso atstovų suvažiavime balandžio 15 Kultūros Židinyje. Iš k. Juozas Gaila 
— centro valdybos vicepirmininkas iaunimo reikalam. Laimutė Grybauskaitė — sekretorė iš 
Baltimorės, Aldona Cekienė, Petras Molis iš Worcester, Mass., Antanas Razgaitis ir Jurgis 
Oniūnas iš New Yorko. Nuotr. V. Maželio

nėra daugiau jaunimo sudaryti 
organizacijom, sekcija gali .ko
ordinuoti visą jų veikimą, bet 
didesniuose miestuose ji gali 
būti tik ryšys tarp jų.

Studijų dienų paskirtis
Vėl pertraukėlė, ir tada či- 

kagiškis dr. Algis Norvilas, 
kongreso programos komisijos 
pirmininkas, pristatė progra
mos vaizdą, pabrėždamas stu
dijų dienų planus.

Atidaryme, kuris įvyks bir
želio 30 — liepos 3 Chica- 
goj, bus iškeliami bendri jau
nimo identiteto ugdymo klau
simai. Vyresnieji ir jaunesnieji 
gvildens organizuoto jaunimo 
problemas. Šias temas, svar
biausia — lietuvybės išlaiky
mo klausimą, perkels į studi
jų dienas, kurios ruošiamos 
liepos 3-8 Kent valstybiniame 
universitete, Ohio. Ten kovo
sim su dviem temom per die
ną. Iš ryto žiūrėsim į Lietu
vos padėtį, popiet į išeivijos si
tuaciją. Pristatymas bus ne 
paskaitininkais, bet po 4 ar 5 
kalbėtojus kiekvienai temai. 
Jie įtrauks visus dalyvius į 
klausimo nagrinėjimą.

Studijų dienose atstovai bus 
centre. Reikės išsikalbėti jau
triausiomis problemomis, su- 

i. konkrečius planus, kaip 
apsieiti. Mes galuti

nai nusuiiysim studijų dienų 
tikslus ir rezoliucijas. Aišku, 
mūsų pagrindinis uždavinys 
prieš kongresą yra pilnai pasi
ruošti, kad būtume išmintingi 
vietovių atstovai. Be šio pasi

so egzaminus eksternu išlaikė 
Alytaus gimnazijoj. 1931, iš
laikęs egzaminus, įstojo į 2-rą 
Kauno meno mokyklos kursą. 
Netrukus iš meno mokyklos 
išstojo. Po dvejų metų vėl 
veržėsi į meno studijas. Vė
liau pusantrų metų tarnavo 
husaruose. Čia J. Juodį, kaip 
dailininką, pastebėjo jo virši
ninkai. Po to jis tapė įvairius 
paveikslus (dažniausiai užsa
kytus), dekoravo karininkų ra
moves ir kitas iškilias patalpas 
— sales. Netrukus buvo priim
tas į karo mokyklą, vėliau — į 
aviacijos mokyklą. Po ketve
rtų metų karinių mokslų, dau
giau skraidymo pratybų, jis ta
po jaunesniu leitenantu ir karo 
lakūnu — pilotu.

Jurgiui Juodžiui dailės me
nas visada buvo jo gyvenimo 
kelrodė žvaigždė. Jis niekada 
nesiskyrė su palete, teptuku ir 
dažais. Visada atliekamą ar poil
sio laiką skyrė menui —kū
rybai. Mėgo skaityti knygas

ruošimo kongresas bus tik 
dviejų savaičių baliukas.

Stovyklos užsimojimai
Romuvos stovyklavietėj, Ka

nadoj, liepos 9-15 ruošiamoj 
stovykloj rasim dar daugiau 
darbo. Numatytas 10 paskaitų 
ciklas: po dvi per dieną. Te
mos apims daug lietuvių kultū
ros aspektų: meną, kalbą, li
teratūrą, šokius. Visi prele
gentai yra savo srities spe
cialistai.

Liepos 16 Toronte, kongreso 
uždarymo metu, Australijos 
Henrikas Antanaitis savo pa
skaitoj “Kokie mes būsim 
2000 metais?” nagrinės atei
ties planus lietuvybei išlaikyti.

Pagalvokim
Pranešimas baigtas keliais 

užduotais mąstymais: 1. kaip ats
tovai įsivaizduoja savo paskir
tį? 2. kokį įsivaizduoja stu
dijų dienų uždavinį? 3. ko
kios yra svarbiausios Amerikos 
lietuvių problemos?

Pinigai
Patys paskutinieji prabilo į 

mus New Yorko atstovam ge
rai pažįstami finansų komisi
jos nariai — inž. Antanas Sa
balis ir dr. Vytautas Vygan
tas.

- , .A. Sabalis paaiškino apie me
cenatų vajaus metodus ir pa
sisekimus ir mūsų pareigas šia
me vajuje. Dr. V. Vygantas 
mus įtikino, kad kongreso biu
džetas yra realistiškas. Galb 
ma sakyti, kad su finansų ko-.

apie iškiliuosius pasaulinio 
masto menininkus. Susipažino 
su jų darbais.

Amerikoj jis įstojo į Fa
mous Artists School, West
port, Conn., ir trejų metų 
meno kursą užbaigė per dve
jus metus: gavo atitinkamą 
diplomą. Mokyklos profesūra 
išduodamame diplome . pažy
mėjo jo “virpančių bangų ir 
kintančių spindulių” atsivežti
nį lietuvišką stilių. Šiuo metu 
Jurgis Juodis priklauso prie 

Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
Chicagoj, taip pat ir prie 
žymiųjų dailininkų organizaci
jų — Art in America So
ciety ir The American Fede
ration of Art.

1967 jis išleido 50 tapybų 
albumą “Tautos keliu”. Tą 
darbą jis atliko Lietuvos 50 me
tų nepriklausomybės atkūrimo 
ir 717 metų Lietuvos karali
jos įsteigimo sukakčių proga. 
(Leidinys gaunamas ir Darbinin
ko administracijoj).

.t

VI. Mingėla 

misijos patyrimu ir sėkmin
gais metodais aukų rinkime— 
125,000 dol. pradeda atrodyti 
pasiekiama suma.

Visvien A. Sabalio baigia
mieji žodžiai baugina: nelau
kite birželio mėnesio sutelk
ti lėšom, nes tada pinigai gali 
būti nebereikalingi. Jei daugu
mos išlaidų neapsimokėsim mė
nesio bėgyje, kongresas tu
rės būti sumažintas, arba gal 
jį reikės visai atšaukti . . .

Pabaiga ir vakarienė
Po penkių valandų praneši

mų ir diskusijų suvažiavimą 
vėl perėmė J. Gaila. Jis pa
dėkojo visiem dalyviam ir 
tuo uždarė suvažiavimo rim
tąją dalį. Vyrai pasiliko salėj 
toliau diskutuoti, merginos nu
skubėjo virtuvėn ruošti vaka
rienės. Didelis ačiū B. Kido- 
lienei, E. Sandąnavičienei ir 
Algiui Daukantui, be kurių 
ūkinės pagalbos būtume “ba
davę”.

-o-
Tuo baigėsi suvažiavimas. 

Sunku jį įvertinti, bet gali
ma tikrai pasakyti, kad daly
viai įsitikino, jog šią vasarą 
yra planuojamas labai rimtas į- 
vykis, kuris gali turėti ne
paprastą pasisekimą, jei or
ganizatoriai pilnai atliks savo 
pareigas, jei atstovai stipriai 
pasiruoš ir nebijos . darbo, jei 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenė prisidės su są
moninga kooperacija.

Bernadeta Tutinaiiė.

Kovo------- —Į

I___ A IDAI
Straipsniai: S. Palubinskienė 

— Ekologinė krizė; A. P. Gu- 
reckas — Pekino-Maskvos san
tykių įtaka Lietuvos klausi
mui; P. Rabikauskas — Vil
niaus akademija naujuose Lie
tuvos leidiniuose; Pr. Skar
džius — Donum Balticum.

Iš grožinės literatūros: L. 
Sutema — Badmetis (eil.); 
C. V. Obcairskas — Mano 
šermukšnis (eil.); Al. Baronas 
—Piūvis (beletristika).

Apšvalgoje: Alaušius — Kiek 
pats jaunimas rengiasi savo 
kongresui?; J. B. — Dr. Jo
nui Griniui 70 metų; St. Jan
kauskas — Prof. Prano Ju- 
caičio 75 metų sukaktis; A. 
Šimkus — “Sidabrinė diena” 
Čikagos scenoje; D. Matulio- 
nytė — Stempužienės-Lapins- 
ko koncertas; M. Šileikis ;— 
Čikagos jungtinė dailės pa
roda; L. Urv. — H. Šalkaus
ko dailės kelias; Mūsų buity
je.

Recenzijos: J. Prutenis — 
L. Šimučio veikalas apie 
ALTą; K. Skrupskelis — Is
torija ir poezija (J. Jurginio 
knyga); A. Klimas — A. Kur
šaitis II-sis tomas.

Viršelio 1 psl. — H. Šal
kauskas: Saulė (1971); 4 psl. — 
Tapyba (1967). Šis numeris 
iliustruotas H. Šalkausko ta
pybos darbų nuotraukomis. 
Be to, V. Kisarausko Vilniaus 
universiteto bibliotekos ekslib- 
rai, J. Paukštienės vinjetė 
“Nevilty”.

Redaguoja — dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122; leidžia T. 
Pranciškonai; leidėjų atstovas 
T. dr. Leonardas Andriekus, 
OFM; administruoja — T. 
Benvenutas Ramanauskas, O 
FM., 680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N. Y. 11221.

VISUR
— Christian Crusade Week

ly (gautas J. G. dėka) paskel
bė laišką prezidentui Nixo- 
nui, kad jis, būdamas Mask
voje, prisimintų Lietuvos 17, 
000 katalikų skundą ir juos už
tartų taip, kaip žydus ir vi
sus krikščionis.

— Chicago Sun-Times Ma
gazine (gautas V. K. dėka) 
išspausdino ilgą, pusantro pus
lapio, rašinį “What ever hap
pened to Lithuania”. Autorius 
yra Ajay Budrys, sūnus a.a. 
gen. konsulo, žinomas savo 
romanais anglų kalba. Su ra
šytojo įgudimu jis žvelgia į 
dabartinę Lietuvos padėtį, jos is
toriją bei proistorę. Rašinys 
iliustruotas Vytauto Kašubos 
kūriniu “Kenčianti Lietuva”.

— Family, The Magazine of 
Army, Navy, Air Force, Times, 
kovo 15 paskelbė Mariane 
Lester rašinį “Baltic dump
lings” — lietuviški kaldūnai. 
Aprašo Ramučio K. Miklo ir jo 
žmonos Sandros susitikimą A- 
merikoje, vedybas, tarnybą 
laivyne įvairiose pasaulio vie
tose. Sako, kad jiem skaniau
sias valgis esąs lietuviški kaldū
nai, ir duoda jų darymo visą 
receptą.

Long Island Press balandžio 
21 paskelbė Jūratės Kazickąitės 
rašinį “In China, Women 
Are Almost Equal” — pa
sikalbėjimas su Kinijos aktore, 
ištekėjusia už Kinijoj gyve
nusio amerikiečio t ŪJ*-t persi
kėlusią į New* Yofką. Aktorė 
Chen Yuanchi, ,39 metų, kal
ba apie moterų “liberaliza- 
ciją” ir lygina Amerikos mo
terį su Kinijos: esą “Ameri
kos vyrai per daug vertina, 
kaip moteris atrodo, daugiau 
nei jos smegenis. Atrodo, kad 
Amerikos moteris verčiama būti 
jauna ir graži. Kinijoje gro
žis ne taip svarbu. Daug la
biau vertinama, ką moteris gali 
intelektualiai duoti”.

— Jonas Mekas, atsiuntęs 25 
dol., yra pirmasis aukotojas 
Fondui Fausto Kiršos pomirti
niam raštam išleisti.

— Marquette Parko lituanis
tinės parapinės-mokyklos, Chi
cago, 'Ill., mokiniai pirmieji at
siliepė į IV tautinių šokių šven
tės komiteto prašymą ir įteikė 
savo 68 dol. auką.

Washingtone
(atkelta iš5 psl.) 

aplankytas, skanių pyragų bei 
gražių moterų telkinys.” Phi-' 
ladelphijos televizija priėmi
mo vaizdus rodė kelis kartus. 
Atgarsių buvo ir kitų miestų 
spaudoj.

“Amerikos Balsas” lietuvių 
ir kt. kalbomis dar tą patį 
vakarą skelbė, kad Bendruo
menė buvo surengusi pirėmi- 
mą JAV Kongreso nariams, kad 
šeimininkės buvo gausiai 
prikepusios lietuviškų skanės
tų, pyragaičių. Atst. Daniel 
Flood atsiuntė savo sekreto
rių, kad šis jam atneštų lie
tuviškų pyragų . . .

Dar galima pridurti, kad 
LB centro valdyba — pri
ėmimo rengėjas — buvo pa
ruošusi specialias informacijas 
spaudos ir kt. atstovam. Jų bu
vo ne vienas — Assoc. Press, 
UPI ir kt. Informacijose buvo 
ne tik išsamių žinių apie 
priėmimo tikslą, apie pačią 
Liet. Bendruomenę, jos užda
vinius, sen. Schweikerio įžangi
nis žodis, išsami medžiaga 
apie Etninių grupių įstatymą, 
bet ir specialiai paruoštas lie
tuviško raguolio (the Hom 
Cake) aprašymas bei receptas, 
kaip jį iškepti . . .

V. Alseika
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VLIKO TARYBOS POSĖDY
BRAŽINSKŲ, RADIJO, NAU

JOS PATALPOS, SOVIETINĖS 
PARODOS IR KT. REIKALAI

Vliko tarybos posėdis įvyko 
balandžio 21. Pirmininkas dr. K. 
J. Valiūnas painformavo apie 
savo lankymąsi Europoje. Tur
kijoje Bražinskų byla jau bu
vusi bebaigiama paruošti, nors 
sovietiniai advokatai visą laiką 
trukdė ir tebetrukdo bylą pa
ruošti teismui svarstyti. Madri
de tartasi dėl transliacijų Lie
tuvai ir dėl ten Mani los ra
dijo siųstuvui parengiamų pro
gramų Sibiro lietuviam. Nuo 
š. m. gegužės 1 pranešimai 
rytų Europai bus transliuojami 
iš galingesnio Ispanijos radijo 
siųstuvo.

Vicepirmininkas J. Audėnas 
pažymėjo:

Apie devynerius metus Vil
kas naudojosi Lietuvos Laisvės 
Komiteto patalpomis ir Komi
tetui nemokėjo nuomos. Posė
džiam naudotasi ir ACEN- 
PET patalpom. Laisvosios Eu
ropos Komitetui nutraukus pa
ramą visom egzilinėm organi
zacijom, nuo.: š. ,m. gegužės 
1 dienos Vlikui tenka išsikelti iš 
ligšiolinių patalpų. Dabar Vil
kas nuomos patalpas tų 
pačių namų 12 aukšte.

Netrukus pasirodys atnaujin
tos Eltos biuletenių laidos ispa
nų ir portugalų kalbomis. Lai
dą ispanų kalba redaguos prof. 
Julius Kakarieka, šiuo metu gy
venąs Argentinoj, o Eltos biu
letenį portugalų kalba reda
guos prel. Pranas Ragažinskas.

Kun. L. Tamošaitis, dvejus

NAUJA REZOLIUCIJA JAV 
KONGRESE LIETUVOS
BYLOS REIKALU
Kongresmanas John M. Ash- 
brook kviečia.. JAV=-bių vyriau
sybę tuoj iškelti ir apginti 
Lietuvos bylą jungtinėse Tau
tose

Los Angeles, Calif. — Prieš 
keletą dienų kongresmanas 
John M. Ashbrook (R.-Ohio) į- 
nešė į JAV-bių Kongresą (At
stovų Rūmus) naują rezoliuci
ją, kuria šis legislatorius kvie
čia krašto vyriausybę tuoj iš
kelti ir tinkamai apginti Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
bylą Jungtinėse Tautose. Ta 
rezoliucija kviečiamas JAV-bių 
prezidentas pavesti JAV-bių 
ambasadoriui Jungtinėse Tau
tose imtis tuo reikalu pilnos 
iniciatyvos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bylos iškėlimui toje 
tarptautinėje taikos instituci
joje. Kongresmano J. M. Ash
brook žodžiais, Pabaltijo kraš
tam sugrąžintina pilna laisvė

Ryšium su sovietų į JAV 
atgabenta meno bei amatų paro
da, vežiojama po įvairius JAV 
miestus, kurioje eksponuoti ir 
rusų pavergtų tautų ekspona
tai, lietuvių organizacijos 
(Vlikas, Liet. Bendruomenė) 
keliais atvejais rūpinosi at
kreipti dėmesį į tai, kad paro
da negali atstovauti Baltijos 
tautom. Jos eksponatai jau bu
vo rodyti Washingtone ir Los 
Angeles mieste (ligi bal. 5). 
šiuo metu ji vyksta St. Paul, 
Minnesota, ir vėliau, bus per
kelta į Chicagą, Bostoną ir į 
New Yorką (rudenį).

Jau žinoma, kad lietuvių bei 
kitų baltų (latvių, estų) pro
testai, dalinti lapeliai, laiškai 
spaudai turėjo atgarsių.

Čia keli pavyzdžiai. “Los 
Angeles Herald-Examiner” kovo 
14 išryškino sovietų parodos 
propagandinį pobūdį. Pasak 
laikraščio, “komunistam kul
tūra yra drauge ir politika. 
Menas ir propaganda — tai 
sinonimai”. Dienraštis straipsnį 
baigė žodžiais: “Lankytojas iš
eina iš galerijos, suprasda
mas bei užjausdamas protesto 

metus vadovavęs lietuvių pro
gramai Madrido radijo stotyje 
bei Mani los stoties programai Si
biro lietuviam, nuo š. m. bir
želio latsisakė.Toliau vieneriem 
metam sutiko vadovauti Vir
ginija Krivytė, pusę metų jau 
dirbusi Madride.

Praėj. metų gruodžio 28 Vli
ko tarybos nariai buvo painfor
muoti, kad Sovietų Sąjunga, 
naudodamasi kultūrinių mainų 
su JAV sutartimi, šiame kraš
te suorganizavo kilnojamą dai
lės bei amatų parodą. Tary
bai pritarus, buvo pasiųsti raš
tai ALT-os ir JAV LB centro 
valdybos pirmininkam su nuro
dymu, kodėl baltai nepritaria 
Baltijos tautų atstovavimui paro
doj ir kad įvairiuose miestuose 
reikia atitinkamai reaguoti. Pa
rodai vykus Washingtone, ten 
buvo išplatinti atitinkami lape
liai. Parodai vykus Los Ange
les mieste ligi balandžio 1, L. 
Bendruomenės ir Balfo žmo
nėms vadovaujant, buvo de
monstracijos. Apie tai rašė vie
tos laikraščiai, pranešė vietos 
radijo siųstuvai bei televizija. 
Abi aukščiau minėtos organizaci
jos vietos parodos komitetui iš
kėlė bylą Los Angeles civiliniam 
teisme.

Pasirašyta sutartis su “Ro- 
’ bert Speller and Sons, Pub

lishers, Inc.” New Yorke išleisti 
Vliko paruoštus Sovietą Rusijos 
ir Nacių Vokietijos agresijos 
dokumentus, skaudžiai palietu
sius visą Rytų Europą ir Lie
tuvą. Numatyta atspausdinti 
2000- Tautos Fondui teks sumo
kėti 10,000 dol.

ir nepriklausomybė, pravedant 
ten laisvus ir slaptus rinki
mus Jungtinių Tautų priežiū
roje.

Tiesa, tuo klausimu JAV-bių 
Kongresas yra jau labai aiškiai 
pasisakęs, pravesdamas H. 
Con. Res. 416 rezoliuciją. Ši 
kongresmano J. M. Ashbrook 
rezoliucija yra papildomas 
spaudimas Pabaltijo kraštų rei
kalu į JAV-bių vyriausybę. Anot 
kongresmano J. M. Ashbrook, 
jis padarysiąs viską, kad JAV 
vyriausybė duotų tuo klausimu 
labai aiškų atsakymą.

Kongresmanas J. M. Ash
brook vertas visų geros valios 
lietuvių paramos šiame žygy
je. Padrąsinkime šį legislatorių 
padėkos laiškučiais. Jo adresas 
yra šis: The Honorable John 
M. Ashbrook, House Office 
Building, Washington D. C. 
20515.

IT.

PROTESTAI DĖL SOVIETŲ PARODOS
reiškėjus Barnsdall parke — 
lietuvius, latvius ir estus, pasi
sakančius prieš rusų pretenzi
jas, jog Sovietų. Sąjunga esan
ti savanoriška tautinių respubli
kų sąjunga”.

Tas pats dienraštis kiek anks
čiau, kovo 9, nurodė, kad so
vietų menui buvę parodyti 
“mišrūs jausmai”. Rusai pa
siuntę daugiau kaip 1,000 me
no eksponatų, per 50 mil. dol. 
vertės. Dienraštis pridūrė, kad 
lietuviai, apsirengę tautiniais 
drabužiais, žygiavo ties parodos 
vieta Los Angeles mieste, 4804 
Hollywood Blvd., su atitinka
mais plakatais. Cituoti Nidos 
Brinkienės žodžiai “Mūsų 
kultūra — skirtinga negu 
rusų. Ji nėra rusų kultūros 
dalis ir jai ne vieta rusų pa
rodoje”. Tai buvo išryškinta 
ir plakatuose — jų nuotrauką 
kovo 8 buvo įdėjęs pagrindi
nis miesto dienraštis “Los An
geles Times”. Lietuvaičių pla
katuose buvo pažymėta: “Lietu
vių kultūra — mūsų, ne — 
jų” ar “Lietuvių menas nėra 
rusų menas”. Lietuviai bei kiti 
baltai buvo kiek patenkinti, kad

Vlikui keliantis į naujas pa
talpas, adresas lieka tas pats: 
29 West 57th St., New 
York, N. Y. 10019. Tel. 752- 
0099.

Vliko taryba išsirinko naujas 
komisijas; į politinę komisiją: 
B. Bieliukas, dr. B. N e mi c kas, 
dr. B. Radzivanas, V. Sidzikaus
kas ir P. Vainauskas, į sąmatos 
komisiją: Pr. Dulevičius, J. Pa- 
žemėnas, L. Virbickas, kandi
datu — J. Vilgalys, į kontro
lės komisiją: Vyt. Banelis, R. 
Čerkeliūnienė ir Vyt. Vaitie
kūnas.

Vliko tarybos posėdžiui pir
mininkavo Pranas Vainauskas, 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos atstovas, sekretorium 
buvo Kęstutis Miklas, Rytų 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
atstovas. (Elta)

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso suaugusių klu

bas savo metinę vakarienę su
rengė balandžio 28, penktadie
nį, gražioje Overlea salėje. Va
karienėj dalyvavo ir parapijos 
kunigai — prel. L. Mendelis ir 
kun. A. Dranginis. Po vakarie
nės šokiam grojo orkestras. 
Žmonių buvo pilna salė. Rengė
jai dėkoja visiem, kurie prisidė
jo prie šio vakaro pasisekimo.

Liet.svetainės šėrininkai ge
gužės 6 svetainės didžiojoj salėj 
rengia 50 metų sukaktuvinį 
banketą. Rengėjai kviečia visus 
kuo gausiau dalyvauti. Į vaka
rą pakviesti Balti morėš miesto 
majoras Donald Schaeffer, Ma
ryland© senatoriai bei kongres- 
manai ir žymūs asmenys. Po 

. vakarienės šokiam gros geras 
orkestras. Meninę programą 
atliks vyrų choras Daina ir tau
tinių šokių gi *pė.

Pirmoji komunija Šv. Alfon
so bažnyčioj bus gegužės 7, sek
madienį, per 8:30 v. mišias. Mi
šias aukos prel. L. Mendelis. 
Visi, kas tik galit, kviečiami 
dalyvauti šiose mišiose, nes tai 
viena iš gražiausių parapijos 
dienų.

Baltimorės dramos būrelis 
“Svaja” vaidina Antano Rūko 
trijų veiksmų nutikimą. Vaidi
nimas bus gegužės 13, šeštadie
nį, Lietuvių svetainės didžiojoj 
salėj. Pradžia 7:30 v.v. Dramos 
mėgėjam vadovauja aktorius 
Jonas Kazlauskas. Rengėsi bent 
kelis mėnesius, repetuodami va
karais. Jau seniai tai buvo, kai 
patys Baltimorės scenos mėgė
jai pasirodė su vaidinimu. Visi 
kviečiami atsilankyti. Po vai
dinimo bus šokiai.

Šeimos komunija, kaip ir 
kiekvienais metais, bus gegu
žės antrą sekmadienį —gegu
žės 14. Šeimos kviečiamos daly
vauti 8:30 v. mišiose ir bendrai 
priimti komuniją. Per mišias 
giedos didysis choras.

Vyrų choras Daina gegužės 
2 dalyvavo Amerikos legionie
rių dainų ir šokių vakare War 

nors sovietų paroda JAV spau
doje buvo garsinama, vis dėl
to svarbioji spauda, kaip Wa
shingtone, New Yorke ar Bos
tone, bent neminėjo Baltijos 
valstybių vardo.

Parodai Los Angeles mieste 
vykus buvt> naujas įvykis — 
miesto lietuvių, ypač N. Brin
kienės pastangos, kelti mies
tui bylą už parodos globojimą.

Pagaliau, dar pridurtina, 
kad parodai vykstant kai kur 
buvo dalinami lapeliai lankyto
jam. Vienas tokių lapelių, dalin
tas LB apylinkės, buvo paskleis
tas Washingtone. Įdėtas trijų 
Baltijos valstybių žemėlapis, 
riebios antraštės: “Lietuva ne
turi laisvės” ir “Lietuva ir vėl 
turi būti laisva”. Trumpai, bet su
glaustai nušviesta ne tik Lietu
vos istorija, bet ir kalba, okupa
cija, deportacijos, Lietuvoje 
tebevykstantis pasipriešinimas 
okupantui. Aprašymas bai
giamas žodžiais: “JAV ir dau
guma laisvojo pasaulio vyriau
sybių pasmerkė ir atsisako pri
pažinti sovietų įvykdytą Lietu
vos okupaciją”. (Elta)

Windsoro mergaičių kvartetas Aušra dainuoja prie laužo. Iš k. Dana Kazolytė, Rūta Čerš- 
kutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė-Giedriūtė. Akordeonistas Andrius Čerškus. Nuotr. K. 
Sragausko.

BALTISTIKOS KONFERENCIJA
Į trečiąją baltistikos studi

jų konferenciją gegužės 11- 
14 Toronto universitete lau
kiama susirenkant netoli šimto 
programos dalyvių — prane
šėjų, jų tarpe 19 lietuvių. 
Manoma, kad konferenciją ste
bės dar tris kartus tiek.

Šalia siauresnių klausimų 
nagrinėjimo, programoj bus ei
lė platesnio pobūdžio prane-

Memorial salėj. Publikai ypa- 
gingai patiko choro sudainuo
ta Your Land is My Land — 
anglų kalba.

Procesija Marijos garbei šie
met bus gegužės 14, sekmadie
nį, 4 v. popiet. Kunigai kviečia 
parapijos organizacijas ir 
draugijas dalyvauti su vėliavo
mis. Kviečiami ir visi parapie- 
čiai. Procesija būna lauke r»~’e 
bažnyčios.

Jon.-~ .'•» 'ą*s' 

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS , INC.

► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
gauna VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis 
dolerių kainomis.
► Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. 
Šie modeliai:

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00;
MOSKVICH IE — $3033.00;
ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 — jeigu nebus buvę parduoti 

anksčiau.
— Kas pirmas ateina bus pirmas patarnaujamas —

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų 
prisijungusiai firmai:

COSMOS PARCELS EXPRESS CO., 488 Madison Ave., New York, 10022
PACKAGE EXPRESS & Travel Agency, 1776 B’way, New York, N. Y. 

10019 
GLOBE PARCEL SERVICE, Inc. 723 Walnut St., Phila, Pa. 19106

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 gatvės) 

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

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai 
autorizuotai firmai

► Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai 
įgaliota VNESHPOSYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ užsakymus 
giminėms Lietuvoje ir U. S. S. R.
► PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
siunčia DOVANŲ užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpi
ninkų, bankų etc.
► PODAROGIFTS, Ine., yra VIENINTELĖ firma Amerikoje kuri 
priima užsakymus Preferential Rouble Certificates — Specialios 
pirmenybės rublių pažymėjimams ir pristato šituos užsakymus tiesio
giniai per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose 
daugelyje didesnių miestų Lietuvoje ir U. S. S. R.
► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje 
VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

Šimų, kurie turėtų būti įdo
mūs ne vien specialistam. Tad 
yra lauktinas ir visuomenės 
dalyvavimas.

Mokestis už pilną konfe
renciją yra 15 dol. asme
niui, studentam — 5 dol., už 
vieną dieną — 10 dol., už 
banketą — 8.50.dol.

Registruotis reikia jau da
bar, pasiunčiant atitinkamos 
sumos čekį “The 3rd Con
ference on Baltic Studies” var
du. adresuotą AABS. 18 Boul
ton Drive. Toronto 18, Ont. 
Neturint registracijos formos, 
reikia nurodyti, į kurias funkci
jas registruojamasi.

Bal tistikos konferencija bus 
už1. ,'įia banketu universiteto 
Ha it House didžiojoj menėj. 
*s*bą “Baltijos Panteonas” 

asakys AABS pirmininkas Ka
lifornijos universiteto pfdfėso1 

rius estas Jaan Puhvel. Vė
liau bus šokiai.

Kadangi bankete tėra 400 
vietų (tiek numatoma kon
ferencijos dalyvių), pirmeny
bė bus teikiama iš anksto 
užsiregistravusiem.

— Čiurlionio galerijos direkto- 
riato pirmininku vietoj miru
sio dail. Zenono Kolbos ba
landžio 18 išrinktas inž. Do
mas Adomaitis. Adv. Frank 
Zogas išrinktas vicepirmininku 
teisiniam reikalam. Dail. Jo
nas Tričys, ėjęs pirmininko 
pareigas, liko vicepirmininku 
organizaciniam ir kitiem rei
kalam. Šiuo metu Čiurlionio ga
lerijos direktoriatą sudaro: 
Domas Adomaitis, Jonas Berta- 
šius, Emilija Kolbienė, prof. 
Mečys Mackevičius, dail. Mikas 
Šileikis. Jonas Tijūnas, dail. 
Jonas Tričys, prof. Adomas 
Varnas, kan. Vaclovas Zaka- 
ratiskas ir adv. Frank Zogas.
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LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS JUBILIEJINĖ 
ŠVENTĖ

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija šį pavasarį susilaukė 25- 
rių metų veikimo jubiliejaus. Fe
deracija suorganizuota tremty
1947. Jos tikslas — jungti 
lietuves moteris pasaulyje, ko
voti už Lietuvos nepriklausomy
bę, saugoti bei perteikti atei- 
nančiom kartom tautos kultū
rinį lobį ir su juo supažindinti 
kitų tautų moteris. Į programą 
taip pat įeina labdarybė, ypač 
šalpa pasilikusiųjų tėvynėje.

Šie kilnūs uždaviniai, vykdo
mi lietuvių moterų per 25 me- 
tus, suteikia Federacijai orumo
ir pagarbos. Sukakties proga la
bai minėtina toji aplinkybė, kad 
Federacijai priklausančios mo
terys turi ryšį su Tarptautine 
Moterų Klubų Federacija, api
mančia 11 milijonų narių. Joje 
lietuvės moterys suvažiavimuose 
gali kalbėti apie savo tautos rei
kalus bei skriaudas. Jų balsas 
mielai klausomas ir paisomas. 
Tai labai svarbi tribūna, kai 
apie Lietuvą vengiama klausy
tis tarptautiniuose politiniuose 
centruose.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos 25 metų sukaktis pa
minėta balandžio 29 Plaza 
viešbučio iškiliose patalpose 
New Yorke akademine progra
ma ir vaišėmis, kurias pagyvino 
J. Matulaitienės tautinių šokių 
grupė. Akademinėje daly pro
gramą jautriu žodžiu pradėjo 
Federacijos pirmininkė Vincė 
Leskaitienė. Sugiedojus tauti
nius himnus, vadovaujant solis
tei Salomėjai Valiukienei, spe
cialią jubiliejinę maldą atkal
bėjo T. Leonardas Andriekus.
Vincė Leskaitienė įdomiai api
būdino Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos nužygiuotą kelią, 
primindama taip pat ir paverg-

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ"

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 2102 $3214.00 
MOSKVITCH 412 IZH $3155 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite!

Užsisakykite dabar!

Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių 

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug tūks

tančių patenkintų klijentų!

tos Lietuvos vargą. Šioj pro
gramos daly įvairių tarptauti
nių organizacijų moterų atsto
vės žodžiu išreiškė sveikini-
mus, ypač prisimindamos Vincę 
Leskaitienę, kuri švenčia savo 
gyvenimo svarbią sukaktį. Ji 
apdovanota gėlėm. Čia paminė
tini sveikintojai: Kermit V. 
Haugan, Tarptautinės Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis, Laisvosios Europos Komi
teto pirm. V. Sidzikauskas, Vli- 
ko pirm. dr. K. Valiūnas ir
Europos Moterų Klubų atstovė.

Vaišės vyko iškilmingai pa
ruoštoje Plaza viešbučio salėje, 
kuriose dalyvavo visi, atsilankę 
į sukakties minėjimą. Po valgio 
ilgesnį žodį tarė Tarptautinės 
Moterų Klubų Federacijos pirmi
ninkė Kermit V. Haugan, su
pažindindama su šios organiza
cijos išaugimu ir jos vadovėm. 
Ji nuoširdžiausiai minėjo lietu
ves moteris, įnešančias į mili
joninę Klubų Federaciją gyvumo 
bei įvairumo. Po paskaitos tau
tiniai šokiai toje pačioje salėje 
suteikė naujo džiaugsmo.

Sukakties paminėta iškilmin
gai ir rūpestingai, dalyvaujant 
apie 150 asmenų — Federacijos 
narių ir svečių. Šioje ypatin
goje iškilmėje nebedalyvavo 
tik didžioji lietuvių bičiulė dr. 
Marion Mill Preminger, staiga 
mirusi balandžio 16. Ji savo 
garsų vardą nebijojo rišti su 
lietuvių moterų skausmu dėl 
mūsų tautą ištikusios tragedi
jos, kalbėdama amerikiečių vi
suomenei ir lietuvių moterų 
šventėse bei susirinkimuose.
Garsioji velionė pagerbta at-

graudų laišką. Daugelis prisi
minė ją prieš metus Pabaltijo 
Moterų Klubų Federacijos jai 
suruoštame pagerbime, kur ji 

-gailiai verkė, kalbėdama apie" 
Simą Kudirką ir vadindama jį 
net savo nelaimingu sūnum. Pas
kutinį sykį ją matėme mūsų 
gen. konsulo suruoštame Va
sario 16-tos minėjime, kur ji 
atsilankė kaip Gabono valstybės 
Afrikoje garbės konsulas.

25-rių veikimo metų sukak
ties šventėje miela pasigėrėti

racijos kilniais darbais bei už
mojais ir linkėti sėkmingos 
veiklos ateityje. t a

ROCHESTER, N. Y.
Mokslo metų pabaigtuvės

Lituanistinė mokykla ir jos 
tėvų komitetas ruošia mokslo 
metų pabaigtuves.

r įscenizuojamos ištraukos iš 
VytėsNemunėlio“MeškiukoRud- 
nosiuko” ir A. Vaičiulaičio “Ele- 

Į nutės nuodėmės”. Be to, bus 
deklamuojama, dainuojama ir 
šokama. Gros mokinių orkestrė
lis. Savo gabumus parodys at
skiri solistai.

Mokslo metų baigimo proga 
išleidžiamas laikraštėlis” Plunks
na” — su pirmaisiais mokinių 
kūrybos ir lietuviško rašto mė
ginimais.

Šiais metais mokykloj dirba 
trys pagrindiniai mokytojai: Br. 
Krokys, Aid. Miškinytė-Kirštei- 
nienė ir V. Žmuidzinas. Tauti
nių šokių moko N. Drauge- 
lienė. Talkininkai: Iz. Žmuidzi- 
nienė, J. Jankus, J. Pupininkas, 
R. Krokytė, K. Lapinas, J. Ado
maitis ir kiti. Parapijos kuni
gai pranciškonai — Bernardi
nas Grauslys ir Augustinas Si
manavičius — moko vaikus re
ligijos.

Tėvų komitetas uoliai rūpi
nasi mokyklos išlaikymu. Jo pir
mininkas yra dr. J. 
nariai — M. Olis, 
kienė ir St. Ilgūnas.

Pabaigtuvės įvyks
7, sekmadienį, 4 vai. popiet, 
lietuvių parapijos salėj.

Rengėjai maloniai kviečia tė
vus ir visuomenę atvykti pasi
žiūrėti jaunučių meninės pro
gramos, kuri bus įvairi ir įdo
mi. Visų atsilankymo bei para
mos laukia mokykla.

.* Mškns

Dėdinas, 
M. Stan-

gegužės

LMK Federacijos 25 metų sukakties minėjime. Garbės prezidiume iš k. į d. Tėv. L. Andrie
kus, O.F.M., V. Sidzikauskas, kalba pirmininkė V. Jonuškaitė-Leskaitienė, Kermit V. Haugan, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

Publika LMK Federacijos sukakties 25 metų minėjime balandžio 29 Plaza viešbutyje. Nuotr. V 
Maželio

NEWARK, N. J.
Pirmą kartą mano gyvenime 

Švč. Trejybės bažnyčioje buvo 
religinis' koričėrtas. Tai buvo 
balandžio-23, kai buvo speciali 
maldos diena už persekiojamą

Čia koncertuoti atvyko Brook- 
lyno Apreiškimo parapijos lietu
vių choras, vadovaujamas Al
girdo Kačanausko. Choras atli
ko Du Bois oratoriją — “Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai”. 
Solistai buvo — Louise Sen- 
ken — sopranas. Liudas Stukas 
— tenoras ir Fred Lučka barito
nas.

Kantatą palydėjo vargonais 
Albinas Prižgintas. Dar grojo 
solo fleita ir klarnetu William 
Powell.

Į koncertą suvažiavo labai 
daug žmonių.

BROCKTON, MASS.
Balandžio 16 Sandaros sa

lėj įvyko L. Bendruomenės 
Brocktono apylinkės metinis su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 20 asmenų. Savo kaden
cijos metu valdyba surinko ir 
įvairiem lietuviškiem reikalam 
paskirstė arti 1,400 dol. iš kurių: 
Laisvės Varpo lietuvių radijo
valandai — 632 dol., Lit.
mokyklos ir jaunimo reikalam
— 247 dol., Bendruomenės 
centriniams organams — 172 
dol., Čiurlionio ansamblio 
išvykai į P. Am. — 94 dol., Lie
tuvos Fondui įnašo papildymui
— 50 dol., Svečiui kunigui iš 
Lietuvos — 50 dol., Vasario 16 
gimnazijos statybom — 50 dol.

Valdybos nuveikti darbai ir 
pranešimai susirinkimo priimti 
su pagyrimu. Revizijos komisi
jai savo pareigų neatlikus, su
sirinkimas, kaip vyriausias šei
mininkas, pranešimus priėmė 
ir patvirtino.

Petrui Ausiejui dėl sveika-* 
tos ir laiko stokos iš pareigų 
atsisakius, o B. Burbai nedaly
vaujant, jų vieton išrinkti čia 
gimę lietuviai dr. Petras Bi
zinkauskas ir Zuzana Baraus
kienė, abu aktyvūs vietos 
vyčių veikloj. Likusieji valdybos 
nariai palikti tie patys; parei
gomis pasiskirstė taip: Povilas 
Jančauskas — pirmininkas 3- 
čiai kadencijai, Albina Baškaus-

Klebonas prel. J. Scharnus 
išaiškino, kokios reikšmės mu
zika turėjo Lietuvai ir Ameri
kai. Taip pat jis padėkojo 
Apreiškimo parapijos klebonui' 
kun. Pr. Raugalui, kad atvyk a 
su gražiu choru į jų parapiją 
koncertuoti.

Koncertas baigtas palaimini
mu, kurį atliko kun. P. Rau
galas, asistuojant prel. J. 
Schamui, kun. J. Barkui, OSB 
ir kun. P. Totoraičiui.

Koncertas buvo plačiai apra
šytas amerikiečių spaudoj: arki
vyskupijos laikrašty The Ad
vocate, The Newark Evening 
News, The Jersey Journal of 
Jersey City ir Daily Journal 
Elizabethe.

Po koncerto buvo vaišės cho
rui ir svečiam parapijos salėj. 
Vaišes surengė ir maistą bei 
gėrimus šia • proga dovanojo 

kienė — vicepirm. 3-čiai ka
dencijai, Aleksandras Man- 
tautas — vicepirm 3 kadenci
jai, Donatas Jančauskas — 
vicepirm. 2 kadencijai, Zuza
na Barauskienė — vicepirm. 
1 kadencijai, Bronė Meižienė 
— sekretorė 1 kadencijai, dr. 
Petras Bizinkauskas — iždinin
kas 1 kadencijai.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Stasys Ei va, Romas Bielkevi- 
čius, Ant. Jurkštas.

Prie Brocktono apylinkės 
sudarytas II PLJ kongresui tal
kos komitetas praneša, kad Gin
taro Baliui, kuris įvyks gegužės 
13 gražiose Canoe Club pa
talpose W. Bridgewateryje, bi
lietai jau platinami. Norį daly
vauti prašomi laiku jais apsirū
pinti, nes vietų skaičius ribo
tas. Bilietai gaunami Brocktone 
pas apylinkės valdybos ir tal
kos komiteto narius, Bostone 
Petro Ausiejaus krautuvėje, 
kampas 5 ir P gatvės ir So. Bos
tono Lietuvių Piliečių klube 
pas vedėją Vincą Kazakaitį, 
Norwoode pas Adomą Tumą, 
42 Chapel St.

Bilietų platintojai kartu ren
ka ir aukas Kongresui bei 
skelbimus “Gintaro Baliaus” 
programai.

šokiam gros populiarus 
Polkanauts orkestras. Pradžia 
8 vai. vak.

P. J.

Lietuvos vyčių 29 kuopos na
riai. Šia proga klebonas ir jo 
asistentas nuoširdžiai dėkoja vy
čiam už-tokp dosnumą.

r> Visirrdėkoja Apreiškimo para
pijos chorui ir jo dirigentui, so
listam, kad jie atvyko į New- 
arką ir čia surengė tokį gražų 
neužmirštamą koncertą.

F. V.

Šv. JURGIO
DRAUGIJOS VEIKLA

Newarko Šv. Jurgio sergan
čiųjų globos draugija šventė sa
vo globėjo šventę balandžio 23. 
Nariai pirma susirinko į parapi
jos salę, paskui, palydėti lietu
vių veteranų, nužygiavo į baž
nyčią. Mišias aukojo kun. P. 
Totoraitis, giedojo Šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas K. 
Bagdonavičiaus. Pradžioj mišių 
sugiedota Amerikos himnas, pa
baigoj — Lietuvos himnas. Ku-
nigas P. Totoraitis pasveikino 
draugiją jos šventės proga.

Pusryčiai buvo tuoj po mi
šių parapijos salėj. Vadovavo 
dr. Jokūbas Stukas, maldą su
kalbėjo prel. J. Scharnus, brf- 
vo pristatyti buvę draugijos pir
mininkai, pasakyta sveikinimo 
kalbų. Draugijai dabar vado
vauja Eva Sharon, ir draugija 
jau švenčia 81 metus. F.V.

Dviejų savaičių 
rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
. • 

Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko 
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinklte! 

Smulkesnių žinių ir 
registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas (617) 268-8764

Savininkė — Aldona Adomonienė

//s u/su/?/
* ■ _ II ■ 1 l_   >

— Kun. dr. Titas Narbutas, 
Daytono, Ohio, lietuvių parapi
jos klebonas, sunkiai serga. 
Parapijai laikinai padeda prel. 
L. Gižinskas.

— Sesuo Margarita Bareikai
tė išrinkta Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seserų vienuolijos Put- 
name vyriausiąja vadove. Iki 
šiol vienuolijai JAV-bėse vado
vavo sės. Aloyza Šaulytė ir sės. 
Augusta Sereikytė.

— Voice of America balan
džio 15 Washingtone užrašė į 
juostas pasikalbėjimą su UBA- 
BATUNo prezidentu Kęstučių 
Miklu transliacijai į Lietuvą 
apie Batuno organizaciją ir jos 
veiklą Jungtinėse Tautose.

— Tautinių drabužių parodą, 
kurią ruošia IV-tosios tautinių 
šokių šventės komitetas, bus 
galima apžiūrėti šventės metu. 
Parodos pasisekimu rūpinasi 
Irena Šilingienė.

— Lietuvos gen. konsulės Chi- 
cagoj J... Daužvardienės laiškas 
įdėtas dienrašty “Today’. Pa
dėkojusi laikraščiui už jo veda
mąjį “Lithuania’s bold appeal”, 
konsule pažymėjo: “Protestai 
bei pasipriešinimas pavergėjam 
tebesitęsia . . . Dabar pats me
tas padrąsinančiam JAV žo
džiui pasklisti pavergtųjų tar
pe — per Amerikos Balsą, Li
berty bei Laisvosios Europos 
Radijo siųstuvus, per šio krašto 
laisvąją spaudą ar radijus?. (E) ' 
— Putnam, Conn., seselės pra

neša, kad jau pradėta registra
cija į mergaičių bendrabutį. Nuo 
gegužės vidurio priimami poil
siautojai į bendrabučio patalpas. 
Visą vasarą ir rudenį gali at
vykti pavieniai asmenys ar šei
mos su vaikais. Mergaičių bend
rabučio registracijos ir vasaroji
mo reikalais kreiptis: Sesuo M. 
Palmira, ImmaculataConception 
Convent,.Putnam, Conn? 06260. " 
Telef. (203).928-5828.-.

— Nauji Darbininko skaity- 
.tojai: J. Bagdanavičius, V. Gar- 
bonka, B. Gudonis, J. Kalvėnas, 
B. Mažeika ir E. Rastenienė — 
visi iš Hot Springs, Arkansas, 
A. Zerr, Glenside, Pa., R. Kal- 
lard, N. Y. City, R. Rajus, Flu
shing, N. Y. Kitiem užsakė: N. 
Aleksandravičius, Richmond 
Hill, N.Y. — R. Bode, Vene
zuela, A. S. Trečiokas, Orange, 
N. J. — E. Katilienei, Belmar, 
N. J. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam pirmiem 
metam Darbininko prenume
rata tik 7 dol.

— Vida Ruokytė gavo premi
ją Califomijos Business Educa
tion dr-jos mašinėle rašymo kon
kurse. Vida studijuoja Marshall 
aukštesniojoj mokykloj. “Hol
lywood Independent” laikraštis 
įsidėjo jos, gaunančios atžymė- 
jimą, nuotrauką.

— Australijos lietuviai spor
tininkai rengiasi į jaunimo kon
gresą atvežti savo krepšininkų 
komandą ir stalo bei lauko te- 

’ niso meisterius.

I
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TO PEACE 
YOUB AD

CANCEL OR CHANGE
_ . J Tel: GL2-2923 _

SERVICE

DISPLAY

NEW MANASQUAN DINER 
Open 24 Hours 7 Days a Week 
Good Food at Sensible Prices 
164 Main St. Manasquan, N. J. 

Call 201 223-9672 
Ask for Mr. Steve Mauranas

SAFETY WISE

CONTROL - 

BURGLAR ALARM CO.

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

$$ SPORTAS
ROCHESTER, N.Y.

Rochesterio lietuvių krepšinio 
komanda kovo 23 laimėjo rung
tynes prieš vieną protestantų 
bažnyčios komandą 72-94. Vi
das Prasauskas, Rochesterio 
technikos instituto studentas 
ir komandos kapitonas, su
rinko 10 punktų. G. Saladžius, 
Rochesterio universiteto studen-

Let US Restore your Alarm 
We Also Sell & Lease All Types 

186 Underhill Ave. Brooklyn 
Call 638-2213 

Ask For Bill Mabra

JOSEPH’S

REST HOME FOR THE AGED
230 East Linden Ave.

Linden. N. I.
Call 201-925-9897

MEN & WOMEN S 
DRESS SHOP 

Divers Novelties, Alterations, 
Cosmetics, Order Your Own Dresses, 

At Lowest Cost 
774 Washington Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Phone 636-0545

TRAIN YOUR DOG
For Today’s World. Complete obe
dience and protection training for 

$200. Also Trained Guard Dogs. Sale 
or Rent. 2206 A Flatbush Ave. Nr.

Ave. R. Bklyn. 951-7555 Open 7 days

MADAME ADELE ANN 
505 8th Ave. 

Brooklyn, N. Y.
Seam Stress Pattern alterations 

Instructions. We do Everything in 
Dressmaking. Call Eves, for appointment 

212 499-9723

CORNWALL HOUSE 
HOME FOR THE AGED 

Elegant Home Opened Recently 
Very Scenic Area, Excellent Care 
Licensed by State of Connecticut 

Call (203) 672-6224 or write 
Box 31 

Cornwall Bridge, Conn. 06754

SAL’S MAINTENANCE
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors, Panels
Cabinets Cleaned & Waved 

All Work Guaranteed 
Call 212 356-0918

PAINTED PONY RANCH
LAKE LUZERNE, N. Y.» 12846 
The East Most Western Ranch 
Fun for all Seasons A Family

Place, Ideal for Children 
Write for Brochure or Call 

518-696-2421

GROOMING

EXCLUSIVELY

In Your Home or Our Shop 
All Services AJC.C. Puppies 

Call 547-0512 Eves.

CONTINENTAL RESTAURANT
Open 7 Days a Week 
Bring the Family for 

Sunday Dinner 
29 Echelon Mall

Voorhees Township, N. J.

KLAUS WEDLER THE PAINTER
Painting inside & outside 

Painting & Decorating 
Paper hanging & plastering 

Free estimates given 
78-05 83rd Street, Glendale 

Call 366-1215-

TINA FUR FASHIONS
Finest of Imitation Furs

We Sell at Discount Prices
Latest Styles

304 9th Street
• Tersky City, N- J:-
Call 2 01 795-1886

tas, ir A. Vizgirda, Monroe 
Community College studentas, 
abu iškovojo po 18 punktų.

T. Stašaitis (MCC) laimėjo 20 
punktų. T. Squirrel (MCC) — 
12. L. Sakalauskas (MCC) ir V. 
Butrimas (Bishop Kearney gim
nazijos moksleivis) surinko po 
6 taškus. J. Laukaitis (B. 
Franklin gimnazijos moksl.) ir 
A. T. Klimas (Brighton gim
nazijos moksl.) gavo po du 
taškus.

A. T. Klimas

KREPŠINIS
New Yorko Lietuvių Atle

tų Klubo “B” klasės (gimu
sių 1956 ir jaunesnių) berniu
kų krepšinio komanda ba
landžio 8 laimėjo ŠALFASS 
rytų apygardos žaidynėse pir
mą vietą. Tenai jie nugalėjo 
Bostono ir Philadelphijos ber
niukų komandas.

Balandžio 22-23 L. A. Klu
bo berniukai dalyvavo ŠAL- 
FASS-gos dvidešimt antrosiose 
Siaurės Amerikos Lietuvių 
sportinėse žaidynėse Clevelan- 
de. “B” amžiaus klasėj pasiro
dė 8 komandos: Cicero Atei
tis, Toronto Aušra, Detroito 
Kovas, Hamiltono Kovas, New 
Yorko LAK, Philadelohiios

HELP WANTED

LSK, Chicagos Lituanica ir Chi
cagos Neris. New Yorko ber
niukai pirmose rungtynėse susi
dūrė su žaidynių favoritu Ci
cero Ateitim ir pralaimėjo 
24;53. Toliau newyorkiečiai su
pylė Detroito Kovą 32:24 ir 
sekmadienio rytą Philadelphi
jos LSK 30:19 pasekme. Tuo 
būdu L. A. Klubo berniukai iš
sikovojo po pirmo pralošimo 
geriausią įmanomą lentelėj pa
dėtį — 5-tą vietą. Pirmą 
vietą laimėjo Cicero Ateitis,
2- rą — Chicagos Lituanica ir
3- čią — Chicagos Neris. New 
Yorko LAK atstovavo šie krep
šininkai: A. Birutis, A. Blaže
vičius, E. Karmazinas, S. La
butis, J. Landsbergis, V. Pilei- 
ka, P. Šilbajoris, L. Straz- 
dis, T. Šulaitis ir R. Vilgalys.

Visi šie jaunieji sportininkai 
ir jų treneris Alg. Birutis 
nuoširdžiai dėkoja New Yorko 
visuomenei už aukas, kurios į- 
galino šią komandą į Clevelan- 
dą nuvykti ir tenai sėkmin
gai dalyvauti. Pagyvėjęs mūsų 
jaunimo sportinis bendradarbia
vimas yra gražus ir sveikin
tinas reiškinys. Visiem or
ganizatoriam, rengėjam, rėmė
jam, dalyviam ir jų tėvam pri- . 
klauso gili padėka.

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Belgradui atsisakius reng
ti Spaskio-Fischerio matčą, te
beieškoma šalis, kuri apsiimtų 
tąjį matčą surengti.

— JAV šachmatų pirmeny
bės vyksta New Yorke. Pirmau
ja ilgametis JAV didmeistris 
S. Reshevsky, priešaky kitų did
meistrių: kunigo W. Lombardy, 
Larry Evanso ir kitų.

— Š. Amerikos lietuvių pir
menybėse Clevelande dalyva-

PADĖKA
L. K. Moterų Sąjungos 29 

kuopa balandžio 9 buvo su
rengusi Velykų stalą Apreiškimo 
parapijos salėj. Visos vaišės pra
ėjo gana malonioj nuotaikoj.

Dėkojame gerbiamam kle
bonui kun. P. Raugalui už atsi
lankymą ir pasveikinimą, kun. 
A. Račkauskui už linkėjimus, Tė
vui P. Baniūnui už tartą žodį, 
Janinai Mathews už gražią pro
gramą ir jos mamytei už tos 
programos paruošimą, Ričardui 
Keziui už pasakytą patriotinį 
eilėraštį, jo tėvam už padėjimą 
sūnui pasiruošti ir dalyvavimą 
drauge, poniai Strimaitienei ir 
jos sūnui Beniui už dalyvavimą 
programoj. Taip pat dėkojam už 
dalyvavimą poniom: Galdikie
nei, Radzivanienei,Šalinskienei, 
kuri visus linksmino, ponam Vai
teliam, choro nariam ir visiem

svečiam.
Nuoširdžiai dėkojame mie

lom sąjungiečių šeimininkėm — 
svečių vaišintojom.

Valdyba

PADĖKA
Balandžio 11 mirė mano 

mylima žmona Sofija Zatorskie- 
nė.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, 
kurie dalyvavo laidotuvėse, ku
rie atsiuntė gėles, užprašė mi
šias, pareiškė užuojautą raštu, 
žodžiu ar kitaip stengėsi ma
ne užjausti ir paguosti.

Ačiū M. šalinskienei už ma
lonų ir gražų patarnavimą.

Dar kartą tariu visiem lie
tuvišką ačiū.

Juozas Zatorskis su dukrom 
Sofija ir Birute

Mario’s Auto Inspection service, head
lights adjustment, wheel alignment, 
motor tune-up and brake service. All 
minor adjustments done while you 
wait. Shell Bay Ave., Mayville, N.J. 
Cape May Court House, opp. State 
Inspection Station. Open Mon. thru 
Fri. 8 AM to 5 PM. Owned & oper
ated by Mario De Santis “If you 
really want your car to go see Ma
rio’’. 609-465-5607

RUBISH REMOVAL
Clean Basements & Cellers 

All Work Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

HANDICAPPED WORKERS TYPISTS
Dept CA, 215 E. Culver Rd., Good opportunity for individuals who

Knox, Indiana 46o34 enjoy typing. Join a rapidly growing
company that will soon move into 

Our Fund Raising Salesmen get new headquarters. Competitive start- 
1972 Buick Skylarks ing salary, typing incentive program,

We pay over 20% ęprpqrrssion on. our pjus good emplovee benefits. Appli- 
brand new necklaces -arid rings creat-coujd be abje to type 45 wpm 

ed especially for Fund Raising! ; v/ith few errors. Available hours are
Your only investment is $20.00 for 9 A.M.-3 P.M. and 8:30 A.M. to 5 P, 
sales sample which is immediately re- Ml daily. We’re located in Fort Wash- ' 
fundable if merchandise is returned ington area. To arrange a con-: 
or automatically refunded when your venient appointment please call Mon. 
net sales reach $500. Buick Skylarks through Fri. (215) CH 2-1130, Ext. 
given to producers! Write us. 43J An Equal Opportunity Employer

vo trys komandos: Toronto, 
Chicagos ir naujai sudaryta 
Cleveland© komanda. Laimėto
ju paskelbta Toronto koman
da, priešaky Cleveland© ir Chi
cagos. Pagal pasekmes matosi, 
kad geriausiai pasirodė ,Clęye- 
lando vyrai, įveikę dukart Chį- 
cagą po 4 su puse —pusė ir 
kartą Torontą 3-2. Toronto į- 
veikė vieną kartą Clevelandą

mėjo A. Johansonas, pelnęs' 
6 su puse iš 7 galimų, Naujo
kaitis ir Puškorius po 4 su pu
se tš. Toliau L. Nagevičius ir 
S. Astrauskas po 3 su puse, J. 
Rastenis ir ,V. Vinclovas po 2 
tš., o V. Galinis 1 su puse tš.

— So. Bostono LPD šachma- į 
tininkai, susitikę tarpklubinėse 
su Bostono universitetu, tesu- 
žaidė lygiomis 2 su puse — 2 
su puse. Po tašką laimėjo Al
gis Leonavičius ir Jurgis Zoza, 
o pustaškį pridėjo Algis Makai- 
tis. Pastarasis, kaip ir Aleksas 
Klinovas, išleido arba tikriau 
— dovanojo savo oponentams 
po uždirbtą pustaškį. Rudenį 
mūsų vyrai laimėjo prieš Bos
tono universitetą 3-2. Kitą 
penktadienį, gegužės 5, pasku
tinės sezono rungtynės prieš 
M.LT., kurie tebėra lygos ly
deriai.

— Rytų apygardos jaunių 
šachmatų pirmenybės įvyks ge
gužės 21 d. So. Bostono LPD 
klube. Jos bus trijų grupių: jau
niams iki 12 metų, iki 14 metų 
ir vyresniems. Dalyvio mokes
čio nebus. Laimėtojai bus ap
dovanoti. Atvykstantiems iš ki
tur bus parūpintos nakvynės. 
Įsirašymus prašoma siųsti Ka
ziui Merkiui, 432 E. 7th St., So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. (617) 
268-1282.

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 dministra- 
cijoje.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Kur gimta padangė. Lietu-' 

viškos lengvos muzikos rinki
nys: Kur gimta padangė, 
Kur giria žaliuoja, Vakaro dai
na, Mano pypkė kukavinė, 
Trumbaidy ir t rumbai da, Prie 
apleisto seno namo, Kad aš 
našlaitėlė, Tau, mama, Tė
vynė, Motinos valsas, Pienė, 
Jau skaidrus vanduo ir Mano 
gimtinė. Dainuoja choras, solis
tai ir duetai. Mono, 5 dol.

Lengvos muzikos ir šokių- 
plokštelės: Svajonių muzika, 
stereo 5.50 dol., Tėviškės vė
jas, stereo 6 dol., Jūreivių ke
liai, stereo 5 dol., Gimtinės 
dangus, Kuf gimta padangė, 
Tavęs laukiu ir Lietuva brangi, 
mono po 5 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

SERVICE

Furniture & Piano'Refinishing 
All Finishes, Caning 

Restoring Antiques 
EUROPEAN AMERICAN 

CRAFTSMEN
502 Park Place Long Beach 

Call 516-432-8628
Eve: 516-432-3240

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 2-4130

DR. LUIS FERNANDEZ 
MEDICAL INTERNIST 

ALLERGY
320-30th Str. (Near New York Ave.) 

Union City, N. J. 
By Appt. Only 

Call 201 866-3339

3 su puse — 1 su puse ir dukart 
sužaidė lygiomis su Chicaga.

— Cleveland© šachmatininkai 
susispietę prie LSK Žaibas, į- 
vykdė tarpsavio turnyrą. Jį lai-

GEGUŽĖS MĖNUOCarpet Specialist, Installation, 
Repairs, Pick-up, Relays, No Job too 
small. Residential Recommend. 

212-464-5954 or 516-488-5746

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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors a

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------  Allen R. Shipley ---------

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

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

. (212) 441-6799

Į Seeing is Believing B

Mes padidinome musų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
' kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

Centrinės įstaigos New Yorke:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway

WA 5-8878
DI 2-2374

AN 8-8764

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

COME SEE

WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Han Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
•-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Roma* Kezys, TW 4-1288 
82-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

And You’ll Believe
That Buckingham Gardens 

.. Is The Convalescent Home 
For You Or Your Loved One

CHICAGO, III. 60822 — 2242 W. Chicago Ave. BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. - 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 203—249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 382-1568
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. ' FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE 788-2545
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VHSInts, 178 
Arthur SL, Brockton, Maas^ tel JU 8-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL

BUCKINGHAM GARDENS
Toddy Hill Road 
Newtown, Connecticut 06470

OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 «- 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
BAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison SL

731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2413 
798-3347

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1380 kilocycles Ir Fll FOR INFORMATION: Write or call 426-5847
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street ,LY 9-9163
VINELAND, NJ. 08360 — Pariah Hall, West Landis Ave. 691-8423
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VAIŽGANTO KLUBE PAGERBIAMA 
VINCĖ JONUŠKAITĖ

LB Vaižganto klubo gegužės 
mėnesio susirinkimas bus ypa
tingas. Jame bus pagerbta so
listė, uoli kultūrininkė, visuome
nės veikėja Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė. Tuo pagerbimu 
bus paminėta jos 70 metų 
sukaktis.

Pagerbimas rengiamas šį 
šeštadienį, gegužės 6, 7 v.v. Kul
tūros Židinyje, 369 Highland 
Blvd., Brooklyne. Iš Bostono 
specialiai atvyksta poetas Sta
sys Santvaras, V. Jonuškaitės 
bičiulis, kuris kalbės apie su
kaktuvininkę — jos veiklą lietu
viškoje operoje, jos dainuotus 
vaidmenis, lietuviškų liaudies 
dainų interpretaciją.

Kalba bus pailiustruota jos į- 
dainuotomis ištraukomis. Po 
kalbos bus įvairių draugijų 
sveikinimai žodžiu ir raštu.

Br. Viktoras Biveinis, OFM

Br. Viktoras Biveinis, OFM, 
pereitą trečiadienį (balandžio 
26) sulaukė 70 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj ir “ten 
įstojęs į pranciškonų ordiną, 
atliko įvairias pareigas .pran
ciškonų . vienuolynuosorrrLietiH- 
voj, Vokietijoj, ir Amerikoj. 
Paskutinius 18 metų išdirbo 
pranciškonų spaustuvėj Brook
lyne.

Mirus

Pranei Lapienei,
kuri parodė tiek daug meilės lietuviam kūrėjam, juos pri- 
glausdama ir globodama, su dėkingumu prisimename ir ne
laimės valandoje užjaučiame Andrių Lapę ir dukrą Nelę

V. K. JONYNAS SU DUKRA

Jadvygai Bajalienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Valteriui, sūnui 
Henrikui ir marčiai Adelei ir visiem artimiem.

Juozas, Olga, Edmundas, Regina SPIRAUSKAI, 
ir William GRIGALUN

Klubo vadovybė prašo sveikinto
jus iš anksto užsiregistruoti 
pas P. Jurkų, skambinant į 
Darbininko redakciją. Po sveiki
nimų žodelį tars ir mieloji su
kaktuvininkė Vincė Jonuškaitė. 
Nuotaikai paskaidrinti ši pro
gramos dalis baigiama humo
risto Leonardo Žitkevičiaus ei
lėmis — kaip jis norėjo pa
sidaryti solistu.

Visa ši programa pavadinamą 
“Vakaras su Vince.“

Drauge bus paliesta ir kitos 
dabarties aktualijos. Kadangi 
pagerbiama solistė, lietuviškos 
muzikos puoselėtoja, tai ir pasi
rinkta pristatyti J. Žilevičiaus 
knygą apie lietuvį vargoni
ninką išeivijoje. Čia trumpą kny
gos pristatymą padarys muzikas 
Algirdas Kačanauskas. Bus pa
darytas pranešimas ir dabar
ties muzikinio gyvenimo aktua
lijomis.

Visa programa užsitęs tik 
porą valandų. Paskui bus vaišės, 
kurias rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas, pagerbda
mas sukaktuvininkę Vincę Jo- 
nuškaitę, ilgametę Federacijos 
veikėją ir pirmininkę.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šią kultūrinę vakaronę — “Va
karą su Vince”, į Vaižganto kul
tūros klubo susirinkimą.

Jūratė Veblaitytė — Licht- 
field, Portledge School Locust 
Valley, L. I. mokytoja, labai 
gražiai giedojo Mozarto Aleliuja 
šį sekmadienį Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje per 
sumą. Parapiečių prašoma, ji su
tiko pagiedoti per sumą gegu
žės 14 motinos dienos proga, 
kai visos mišios tą dieną bus au
kojamos už gyvas ir mirusias 
motinas.

Parapiečiai dėkingi jaunai 
menininkei už pamaldų pratur
tinimą gražiu giedojimu.

L. K. Moterų Sąjungos 24 
kuopa motinos dieną mini ge
gužės 7. Ta proga Angelų* Ka
ralienės parapijos bažnyčioj‘šų-T 
ma bus aukojama sąjungiečių 
motinų intencija. Po sumos pa
rapijos salėj bus pusryčiai. Kvie
čiami visi, ir visi laukiami.

Penktadienio ir šeštadienio 
popiečių bendradarbiai su pa
dvigubintu pasišventimu arti
na Kultūros Židinio pamatų * 
prakasimo dieną. Praėjusią sa- , 
vaitę buvo pravesti 3 paren
gimai, o šią ruošiamasi ketu
riem: Richmond Hill salėje 
(117 Hillside Ave., Myrtle ir 
Jamaica Ave. kampas) ketvirta
dienį 7:45 v.v., penktadienį 
12:30 vai. bei šeštadienį 12:30 
vai. Flatbush salėj (380 Flat
bush Ave) — šeštadienį 12:30 
vai.

Greitu laiku, gegužės pabai
goje ar anksčiau, šeštadienio 
popietės iš Flatbush salės bus 
perkeltos į Richmond Hill salę 
ir vyks ketvirtadienio vaka
rais.

Vaidotas Jakas iš Smithtown 
Pike, L. I., jau kuris laikas sun
kiai serga ir šiom dienom pa
guldytas Columbus ligoninėn, 
Manhattan©, kambarys 810. 
Ligonis yra dr. Snieškos prie
žiūroje.

Springfield, Ill., balandžio 
14 mirė Benediktas Joga, palik
damas nuliūdime žmoną, dvi 
dukras, sūnų, pusbrolį prel. J. 
Kučingį, pusseseres G. Klun- 
bienę ir J. Terebeizienę, Lie
tuvoj brolį Domininką su šei
ma ir kitus gimines.

St. Petersburg, Fla., 
balandžio 15 d. mirė Vaclovas 
Bagdonas, kuris V. Yoman- 
tienės buvo atkviestas iš pa
vergtos Lietuvos. Liko žmona 
Elena ir kiti giminės. V. Yo- 
mantienė dar gyvendama New 
Yorke yra daug atkvietusi 
tremtinių, ji dabar apsigyve
no St. Petersburg, Fla., kur ir 
daugiau lietuvių gyvena.

Gabijos leidyklos rengta 
dail. Nijolės Mockienės kera
mikos darbų paroda Kultū
ros . Židinio statybos fondą 
padidino 150 dol. Nuoširdus 
ačiū p. p. Sodaičiam.

PADĖKA
Balandžio 15 suėjo 60 metų, 

kaip Titaniko laive nuskendo 
mano brolis kun. Juozas Montvila.
'‘Nuošitdžiai dėkoju visiem, 

kurie dalyvavo specialiose pa
maldose balandžio 9 Viešpa
ties Atsimainymo parapijos 
bažnyčioj Maspethe. Dėkoju
prel. Jonui Balkūnui už atlaiky
tas pamaldas ir pasakytą pri
taikytą pamokslą.

Dėkoju dalyvavusiem pamal
dose: K. Krušinskui, V. Sidzi
kauskui su jo ponia, J. Šlepe
čiui ir poniai, B. Bobeliui, J. 
Liaukui ir Sigutei Liaukutei, K. 
Norvilai ir Danutei Norvilaitei, 
Minkūnam ir Andriukui, Mont- 
vilam, žentui Jonaičiam iš New 
Jersey, žentam Ben. Bush, Tho
mas Bush ir sūnui Erikui, Pet
rui ir Teresei Bieliam ir jų 
šeimai — Marytei, Petrui, Jonui 
ir Steponui; Lakickam, sesu
tei Izabelei Steponaitienei ir 
Starkų dukrai Uršulei, Jurgiui 
Lukoševičiui, adv. Albertui Oš- 
lapui, K. Vainiui ir kitiem pa
žįstamiem. Dėkoju visiem, kurie 
dalyvavo vaišėse Belecko sve
tainėj.

P. J. Montvila

NEWARK, N. J.
Gegužės 9, antradienį, New

ark© 29-ta Lietuvos vyčių kuo
pa meldžiasi už Lietuvos laisvę 
ir persekiojamą Bažnyčią Lietu
voj.

Pamaldų pradžia 7 vai. vak. 
Visi vyčiai ir Švč. Trejybės pa
rapijos nariai kviečiami gau
siai pamaldose dalyvauti.

Liet, vyčių 29 kuopa visus 
kviečia atsilankyti į jų koncer
tą, kuris bus gegužės 13 d. 
7:30 v.v. Švč. Trejybės para
pijos salėje Newarke, 207 A- 
dams Str. Koncerto programą 
atliks New Yoiko lietuvių vy
rų choras Perkūnas, diriguoja
mas Vytauto Strolios. Po kon
certo bus šokiai. Vyčių valdyba

Apiplėšė bažnyčią balandžio 
20 vakarą. * Vandalai išlaužė 
pobažnytinės salės langą, į- 
siveržė į Šv. Petro bažnyčią ir 
ją apiplėšė. Išplėšė šv. Vin
cento ir kitų draugijų aukų dė
žutes, išnešė kelis mikrofonus 
ir kitus smulkesnius daiktus. 
Švč. Sakramento nelietė.

Liet. Bendruomenės Bosto
no apylinkės visuotinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 6, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė. Susirinkime dalyvaus ir 
LB centro valdybos vicepir
mininkas Vincas Gruzdys iš 
Philądelphijos. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į susirin
kimą ir prisidėti prie lietu
vybės lietuviškos kultūros 
puoselėjimo.

Parapijos banketas bus ge
gužės 14 Randolph “Lantana” 
salėje. Kas neturės priemonių 
nuvažiuoti, tas 4 v. popiet 
bus vežamas nuo 7 gatvės 
koplyčios.

Jūra L. Strimaitytė ir Da
vid D. Kerman susituokė ba
landžio 15 d. Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Elizabeth, N.J. 
Jų moterystę palaimino kun. 
Vytautas Bagdanavičius, jauno-1 
sios dėdė.

Jūra yra duktė Juozo ir Onos 
Strimaičių iš Elizabeth, N. J. 
David yra sūnus dr. and Mrs. 
Herbert D. Kerman iš Daytona 
Beach, Florida.

Jaunoji yra baigusi St.Mary’s 
aukštesniąją mokyklą. Iš George
town Universiteto Washirigtone 
ji gavo ekonomijos bakalauro 
laipsnį.

David Kerman baigė The 
Loomis School, gavo bakalau- 
reatą iš Duke University. 1970' 
metais sėkmingai baigė teisės 
mokslus Syracuse Universitete1. • 
Jis yra advokatas Bostone.

Jaunieji gyvens Cambridge, 
Mass.

Vilos “Audronė” vasarotojų 
dėmesiui

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai iš Cape Cod, vilos 
Audronė — Cape Cod savinin
kai, praneša, kad šiais metais 
vila Audronė atidaroma va
sarojimui nuo birželio 24 
iki rugsėjo 4 (Labor- Day) ir 
jau dabar priimami užsaky
mai vasarojimui. Kreiptis tie
siai į vilą Audronė: Jansonas, 
Audronė, P. O. Box 424 Oster
ville, Cape. Cod, Mass. 02655. 
Tel. (617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami at
vykti ir praleisti savo atosto
gas į šią didžiausią Cape Cod 
žalumynuose paskendusią lie
tuvišką vasarvietę Audronę.

VAŽIUOJANTIEMS 
ATOSTOGŲ Į FLORIDĄ 

ŽINOTINA
Buvę New Yorko gyvento

jai Grabnickai apsigyveno Flo
ridoje ir įsigijo nemažą mo
telį.

Turi 16 išnuomojamų kam
barių pavieniam asmenim ir 
šeimom.

Visur pavyzdinga švara, man
dagus patarnavimas, didelis ir 
švariai užlaikomas maudymo
si baseinas.

Nuo motelio iki Disney World 
tik 30 min. važiuoti automobi
liu. Netoli yra Cypress Gar
dens, Box Tower ir Passion 
Play.

Adresas: Holiday Motel,
South on U.S. 27, Lake Wales, 
Florida. Telefonas: 813-676- 
7241.

A. a. Jadvyga Bajalienė

MIRĖ J. BAJALIENĖ
Jadvyga Bajalienė, anksčiau 

22 metus gyvenusi Boston, 
Mass., 1971 birželio 15 dėl 
ligos išvyko su vyru į Los An
geles, Calif., kur jau ilgesnį 
laiką gyveno jų sūnus Henri
kas. Jadvyga penkerius paskuti
nius metus sunkiai sirgo ir daug 
iškentėjo. Paskutiniu laiku 
buvo paguldyta Monte Sano 
ligoninėj, kur 1972 balandžio 
14 ir mirė, aprūpinta visais 
ligonių sakramentais. Palaidota 
balandžio 18 Holy Cross kapi
nėse. Laidotuvių apeigas atliko 
Bajalių šeimos draugas tėv. Kor
nelijus Bučmys, OFM, iš Brook
lyn, N. Y. Velionė nuliūdime 

_ paliko vyrą Vladą, sūnų Hen
riką ir marčią Adelę, kurie 
velioniai parisiminti įnešė 100 
dol. atmintinį įnašą jos vardu į 
Kultūros Židinio statybos fon
dą Brooklyne..

Maldos diena už Lietuvą 
Bostone švenčiama gegužės 
14, sekmadienį. Pamaldos už 
persekiojamą Bažnyčią ir Lie
tuvą bus 9:30 v.r. Septintos 
gatvės koplyčioj.

Ieškoma nuolatinė namų ruo
šai šeimininkė, kuri sutiktų 
gyventi Cape Cod, Osterville, 
Mass., kartu su savininkais 
Adomoniais. Dėl sąlygų kreip
tis_ į: Trans-Atlantic Travel
Service, 393 West Broadway, 
South Boston, Mass. 02127. 
Telefonas: (617) 268-8764 ar
ba savaitgaliais telefonas: (617)
428-2020.

VILA “DAINA”
CAPE CODE, PRIE JŪROS

“OLD SILVER BEACH”
W. FALMOUTH, MASS. — Išnuomuojami gražiai ir pa
togiai įrengti dideli kambariai. Jūros vanduo šiltas ir 
“beačiai” švarūs ir gražūs. Maistas šviežias ir gerai pa
gamintas. Žuvininkams taip pat patogumai. Nauja 
motorinė valtis, ošiantis miškas. Kaina prieinama. Dėl 
užsakymų ir sąlygų skubiai kreiptis:

sav. A. Daukantienė - Moriarty
124 Bellevue Rd.

SQUANTUM, MASS., 02171

CAPE CODE, prie gražaus ir švaraus EŽERO, balto 
smėlio puikios pakrantės ir kvepiančių didžiulių pušų, 
nuo liepos 1 d. ar anksčiau išnuomuojama 5 kambarių 
su ugniakuru ir apšildymu daili VASARVIET —Ė. 
Kaina nebrangi, o malonumas didelis vaikams ir žuvi
ninkams. Taip pat netoli Jūra ir laivelis.

Dėl sąlygų skubiai prašau rašyti:

Aleksandra Daukantienė - Moriarty 
124 Bellevue Rd.
S quantum, Mass., 02171

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1893

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, ‘Resident

810 banko direktorių taryboje yra adv. JObas J. Grf£at£B. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviukai b Turtas—Assets 
virt $213,000,000.

'CURREŽNT DTVibfcND RA^ES
• Regular a/c— &K% • 1 year Term Deposit — 5%% '
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

■ ' - ■ All AccJCttrifs Compounded Dally ---------

L ljj Ji...... ■ - -. ' - . . " ---

JAUNIMO KONGRESUI 
ARTĖJANT

Vakaras su jaunimu jau ne
betoli. Jis įvyks seimadienį, 
gegužės 7 d., 6 v.v. Lietuvių 
piliečių draugijos patalpose, 
West Broadway, So. Bostone. 
Vakaro programoj bus trys 
dalys: meninė valandėlė, už
kandžiai ir šokiai. Meninę va
landėlę ruošia ir ją atliks jau
nimas. Tai bus ir nauja ir įdo
mu. Užkandžiais rūpinasi mo
terų būrelis. Jos daro viską, 
kad bufetas būtų geras ir įvai
rus. šokiam gros Worcesterio 
L ir R trio. Visi sėdės prie 
stalų programos metu. Stalus 
prašom iš anksto rezervuoti. 
Skambinti komiteto pirminin
ko Česlovo Kiliulio telefonu 
282-8797.

Jaunimo kongresui remti lo
terija bus birželio 2 Tautinės 
Sąjungos namuose. Jau gauta 
vertingų laimikių. Magdalena 
Galdikienė paaukojo savo ve- 
lionies vyro dail. A. Galdiko 
paveikslą, J. Rasys — AM-FM 
radijo aparatą su laikrodžiu, M. 
S. Walker, Inc. — degtinės ga
lioną, Senieji Lapinai — Po- 
loroid kamerą, Ketvirčio laik
rodžio krautuvė — laikrodį 
žadintuvą, Boris alaus brava- 
ras — dėžę alaus.

Aukų rinkimas vyksta paten
kinamai. Komiteto nariai ir jų 
įgaliotiniai kreipiasi į lietuvius 
ir prašo aukos iš visų. Pra
šom neatsisakyti ir bet kokia 
suma paremti jaunimo kongre
są. Kas nėra kongresui auko
ję, prašom savo auką siųsti 
komiteto pirmininko Česlovo 
Kiliulio adresu: Česlovas Ki
liulis, 51 Torrey St., Dor
chester, Mass. 02124.

Išnuomojama labai gražioje 
vietoje prie Atlanto pakraš
čio Lordshipe (Bridgeport, 
Conn, priemiestis) prieinama 
kaina 6 kambarių, dviejų 
aukštų namas. Idealiausia 
vieta pensininkam.' Iriforma1 
cijos tikslu kreipkitės pas K. 
Krušinską: . dienos metu telef. 
EV 7-2111, 93-29 “ 86th Rd.
Woodhaven, N. Y.

mirus Lietuvoje, jos dukterį Feliciją Izbickienę su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

Aga ir Viktoras KUBILIAI
Danutė ir Kazys BALTAI

Teresei Bagdonienei



i

DARBININKAS
NEWkmfa

Darbininkas ir pereitą savai
tę į paštą buvo pristatytas nor
maliu laiku — trečiadienį, 2 v. 
popiet. Woodhaven ir Richmond 
Hill skaitytojai laikraštį gavo 
jau ketvirtadienį, o Brooklyn© 
skaitytojai negavę dar ir pir
madienį. Skaitytojai turėtų pro
testuoti pašto įstaigoj. Rašyti: 
Postmaster, General Post Of
fice, Brooklyn, N. Y. 11201

Jurgis Košys mirė balandžio 
27 Tiffin, Ohio, pervežtas į Chi- 
cagą ir palaidotas gegužės 1 
Šv. Kazimiero kapinėse šalia 
savo žmonos ir uošvio Prapuole
nio. Velionis buvo 81 metų, il
gai gyveno Brooklyne, iš čia bu
vo išvykęs praeitų metų sau
sio mėn.

AL Tautinės Sąjungos I sky
riaus susirinkimas šaukiamas 
gegužės 5 d. 7 v.v. Kultūros Ži
dinyje.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pa gegužės 7 ruošia motinos die
nos minėjimą tokia tvarka: 11 
vai. mišios ir bendra komunija 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje, po mišių — parapi
jos salėje vaišės ir minėjimas. 
Narės renkasi 15 minučių prieš 
mišias ir organizuotai su vėlia
va eina į bažnyčią. Kurios turi 
sąjungos ženklelius, prašomos 
prisisegti.

N. Y. Lietuvių Filatelistų D- 
gija išleido naują savo biulete
nį, balandžio mėn. numerį. Ap
rašoma lietuvių filatelistų veik
la, Lietuvos pašto ženklai. 
Biuletenį redaguoja Walter E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je, jo asistentas New Yorke — 
K. Matuzas. Administruoja Al
girdas Vizbarą.

Muzikos Žinių žurnalo pa
skelbto mišių konkurso jury 
komisija savo posėdyje jau pa
siskirstė pareigomis. Pirminin
ku išrinktas Algirdas Kačanaus- 
kas, sekretoriumi — konkurso 
mecenatas KlemensasBagdonavi- 
čius iš Newark, N. J., komisi
jos nariai lieka — Aleksandras 
Aleksis iš Waterbury, Conn., Jo
nas Cižauskas iš Elizabeth, N. 
J., ir Antanas Giedraitis iš 
Chicagos. Dabar komisija susi
pažįsta su konkursui atsiųstomis 
mišiomis. Viso atsiųsta 7 mi
šios. Konkurso rezultatai bus 
paskelbti dar prieš vasaros 
atostogas.

Kun. Pranas Geisčiūnas, iš 
iš New Yorko ligoninės per
vežtas į Putnamo senelių namus, 
jau tiek sustiprėjo, kad persi
kėlė gyventi į kitus vienuolyno 
pastatus, jau vaikštinėja ir laiko 
mišias.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų visuotinis susirinki
mas bus gegužės 13, šeštadienį, 
9:15 v. mokyklos patalpose. Vi
si tėvai prašomi dalyvauti.

LB VAIŽGANTO
KULTŪROS KLUBAS
gegužės 6 Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyne,

rengia

VAKARĄ SU VINCE
— VINCĖS JONUŠKAITĖS - LESKAITIENĖS
pagerbimą jos 70 metų sukakties proga

Apie sukaktuvininkę kalba poetas 
STASYS SANTVARAS

Fotografijų paroda iš Vincės gyvenimo

Bus padaryta ir kultūrinių įvykių apžvalga
Pradžia 7v. v.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI

NEW YORKO
LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGA 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
rengia

dail ČESLOVO JANUŠO
paskaitą apie akvarelę,

Jos istoriją, 
dažus, 

popierių, 
įvairias technikas.

Kartu bus pademonstruota akvarelės technika

Paskaita bus gegužės 1, sekmadienį, 
12:30 v^ tuoj po jaunimo mišių.

VISI KVIEČIAMI. 
YPAČ KVIEČIAMAS JAUNIMAS!

Redakcija ..........................455-7281
Administracija .............. .452-2923
Spaustuvė ....................... .452-6916
Vienuolynas .................... 455-7068
Kultūros Židinys'....... .827-9865

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
skulptūros paroda rengiama 
gegužės 9-27 Phoenix galeri
joje, 939 Madison Ave., 
Manhattan©. Bus išstatytos nau
jo tipo iš aluminijaus sukurtos 
skulptūros, pavadintos interva
lais.

New Yorko lietuvių tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma Jadvygos Matulaitienės, la
bai intensyviai dirba, besireng
dama tautinių šokių šventei. 
Repeticijos vyksta kiekvieną 
savaitę. Greitu laiku bus repe
tuojama du kartu. Parengiama 
pilna šokių šventės programa. 
Šalia to didelio darbo grupė ne
atsisako ir dalyvauja eilėje pa
rengimų — balandžio 29 daly
vavo Liet. Moterų Klubų Fede
racijos 25 metų šventėj ir pa
šoko subatėlę, kepurinę, tryp
tinį, blezdingėlę, pynę. Akor
deonu grojo Vytautas Strolia, 
pranešinėjo ir šokius pristatė 
Birutė Barauskaitė. Gegužės 
6 visa grupė vyksta į Upper 
Montclair, N. J., kur Cosmo
politan klube atliks visą vakaro 
programą. Klubas kasmet kvie
čia vis kitą tautybę, šiemet 
pakvietė lietuvius ir jie pašoks 
9 lietuviškus tautinius šokius. 
Akordeonu palydi V. Strolia.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje — šį sekmadienį, ge
gužės 7, 11 vai. Po pamaldų 
ir pasisvečiavimo I-me aukšte 
dail. Janušas supažindins su ak
varelės meno technika, o apa
tinėse patalpose bus tęsiami 
stalo teniso ir šachmatų .turny
rai. Vaišėmis šį sekmadienį 
rūpinasi ateitininkai.

Mečislovo Razgaičio lietuviš
kų dainų ir arijų solo kon
certas įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 7, Apreiškimo parapijos 
salėj, Brooklyne. Akomponuos 
muz. Algirdas Kačanauskas. 
Koncerto pradžia — 5 vai. po
piet. Įėjimo auka — 2 dol.

Nuoširdi padėka “Jaunimas ir 
jo menas” parodos organizato
riam — N. Y. ateitininkam ir 
studentam, paskyrusiem visą 
gautą pelną (102 dol.) Kultūros 
Židinio statybai.

Patiksliname. Praeitame nu
meryje, aprašant Vaižganto 
klubo įsikūrimą, įvyko korek
tūros klaida, buvo praleista 
Danieliaus Averkos pavardė. 
Danielius Averka visada mielai 
ir nuoširdžiai padeda ir pa
tarnauja daugeliui lietuviškų or
ganizacijų, ir dabar, įkuriant 
Vaižganto klubą, buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris atėjo ir padėjo 
savo konkrečiu darbu — jis 
dirbo bare. Rengėjai atsiprašo 
ir kartu nuoširdžiai dėkoja už 
bičiulišką paslaugą.

Dr. Henrikas Lukaševičius, 
New Yorke išgyvenęs 23 me
tus, Woodhavene pardavė na
mą ir išsikėlė gyventi į New 
Haven, Conn. New Yorke būda
mas, jis buvo aktyvus visuo
menės narys. Į Ameriką at
vykęs iš Pietų Amerikos, įsi
jungė į platų visuomeninį gy
venimą, kurį laiką redagavo 
Ameriką, kuri ėjo Brooklyne. 
Veikė su skautais akademikais. 
Paskui gyveno kiek nuoša
liau, bet visiem, kas tik į jį 
kreipėsi, mielai patarnavo, pa
dėjo, visiem buvo bičiuliškas 
ir mielas. , Ir Darbininke jis 
rašė aktualiais klausimais, pri
statė žmones, paminėjo kitų 
žmonių sukaktis. Praeitais me
tais jis sunkiau susirgo, užsi
tęsusi liga jį privertė anks
čiau išeiti į pensiją. Dabar ieš
kodamas ramesnės vietos, iš
vyko į gražią ir simpatingą 
lietuvių koloniją New Have- 
ne, Conn. Ten įsigijo namą. 
Visi New Yorko bičiuliai jam 
linki kuo geriausios sėkmės, 
geros sveikatos ir gero poilsio. 
Jo naujas adresas dabar yra: 
Dr. Henrikas Lukaševičius, 49 
Livingston St., New Haven, 
Conn., 06511.

Už Charles Kraus sielą mišios 
bus pranciškonų koplyčioj ge
gužės 6, šeštadienį, 9 vai. ry
to.

Už inž. Antano Mačiulio sie
lą, mirties metinių proga, 
Vytauto Banelio iniciatyva, bu
vo atlaikytos mišios pranciško
nų koplyčioj balandžio 30. 
Antanas Mačiulis pasižymėjo lie
tuviškumu, labdarybe, apsi
švietimu bei parama lietuviš
kiem reikalam.

Labai pigiai parduodamos ra
šomosios mašinėlės su lietu
viškais ženklais, skaičiavimo 
mašinėlės, kompiuteriai. Kreip
tis į Spartą, savininkas J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731.

Prof Stasys Yla skaito paskaitą apie Lietuvių Katali

Nuotr.
V. Maželio

Žurnalistikos premiją prof. J. Brazaičiui įteikia LKMA New Yorko židinio pirmininkas dr. D.
Jasaitis (k.). Nuotr. V. Maželio

LKM AKADEMIJOS 50 METŲ SUKAKTIS 
Įteikta žurnalistikos premija

Nors Liet. Katalikų Mokslo 
Akademijos 50 metų sukaktis 
sueina rudenį, bet New Yorko 
akademijos židinys minėjimą 
surengė balandžio 30, sekma
dienį , Apreiškimo parapijos 
salėje. Surengta gal dėl to, kad 
buvo pažadėjęs atvykti prof. J. 
Eretas iš Šveicarijos. Bet gy
dytojai jam neleido šiuo tar
pu vykti tokion didelėn kelio
nėn.

Rengėjai apsisprendė minė
jimą rengti ir jį surišti su 
žurnalistikos premijos įteikimu. 
Nors šis sekmadienis ir buvo 
gražus, bet žmonių prisirinko 
daugiau, nei buvo tikėtasi.

Scenoje buvo sukakčiai pri
taikyti papuošimai, sukabinti 

prie galinės draperijos. Prie 
pulto ir mikrofono buvo dide
lis gėlių krepšis, gi dešinėje 
buvo pastatyta dabartinio Aka
demijos primininko prof. A. 
Liuimos, S. J., nuotrauka.

Iškilmes pradėjo židinio pir
mininkas dr. D. Jasaitis, pa
kviesdamas vietos kleboną kun. 
Praną Raugalą sukalbėti invo- 
kaciją — maldą. Toliau pirmi
ninkas paprašė pagerbti miru
sius akademijos narius. Iškil
mingu barokiniu stiliumi jis 
pristatė ir pagrindinį paskaiti
ninką prof. kun. St. Ylą.

Kun. Stasys Yla kalbėjo 45 
minutes. Prisiminė nuo seniau
sių laikų, kaip buvo bandoma 
įsteigti katalikų mokslo akademi
ją. Peržvelgė dabartinės aka
demijos įsikūrimo sąlygas, jos 
istoriją, atgaivinimą užsienyje, 
jos kyrius, žymiuosius moks
lininkus ir pabaigoje pristatė 
prof. Juozą Brazaitį, kuriam 
šiemet paskirta pirmoji kun. 
dr. Juozo Prunskio vardo žur
nalistikos premija.

Po paskaitos buvo ir pats pre
mijos įteikimas. Dr. Aldona 
Šlepetytė-Janačienė perskaitė 
prof. J. Ereto laišką J. Bra
zaičiui, gi dr. D. Jasaitis pa
sakė įvadines pastabas, per
skaitė jury komisijos sprendimą, 

Mečislovo Razgaičio 
KONCERTAS

gegužės 7, sekmadienį

Apreiškimo parapijos salėj
North 5th ir Havemeyer St., Brooklyn

Akomponuoja
Algirdas Kačanauskas

Pradžia — 5 v. popiet Auka — 2 dol.

Pelnas skiriamas Simui Kudirkai gelbėti

LB WOODHAVENO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

kviečiamas
š. m. gegužės 13 d. 7 v. v.
Kultūros Židinyje

Bus nagrinėjami svarbūs apylinkės veiklos už
daviniai: parama jaunimo kongresui, parama Kul
tūros Židinio statybai, pranešimas iš Tarybos su
važiavimo ir kita.

Visi Woodhaveno apylinkėje gyveną lietuviai 
ir visi, kurie kitur gyvena, bet priklauso Woodha
veno apylinkei, kviečiami dalyvauti. Atskiri kvieti
mai nebus siunčiami.

Po susirinkimo kavutė Ir pasilinksminimas

kuriuo kun. dr. Juozo Pruns
kio vardo žurnalistikos premi
ja — 500 dol. paskiriama prof. 
Brazaičiui už jo didelį darbą 
lietuviškoje spaudoje.

Į sceną buvo pakviestas ir 
prof. J. Brazaitis. Įteiktas jam 
paskyrimo aktas ir 500 dol. 
čekis. Ta proga jis ir žodelį ta
rė, apžvelgdamas lietuviškos 
žurnalistikos vaidmenį lietuvių 
tautos istorijoje, išryškindamas 
žurnalistikos prasmę, padėkoda
mas visiem už premiją.

Dr. Aldona Šlepetytė-Jana
čienė pristatė akademijos iš
leistus leidinius ir kvietė per 
pertrauką apžiūrėti parodėlę.

Po pertraukos antroji minėji
mo dalis buvo skirta muzikai. 
Čia buvo pakviestas muzikas 
Algirdas Kačanauskas, kuris 
vaizdžiai pristatė pianistę Juli
ją Rajauskaitę.

Pianistė šia proga paskam
bino Liszto—laidotuves, nykštu
kų šokį, noktumą ir Chopino 
— Scherzo op. 20. Paskambino 
su visa virtuozine jėga. Įteik
ta gėlių. Pianistė nesididžiavo 
ir bisui paskambino.

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
dr. D. Jasaitis ir pakvietė visus 
į apatinę salę, kur buvo kavutė 
ir vaišės. Minėjimo programa 
užtruko 3 vai. (p. j.)

Valdyba




