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PRIEMONĖS VIETNAMO 
KARUI BAIGTI 

Pabėgimas iš P. Vietnamo 
darbo nebaigus būtų lygus 
Vietnamo ir jo kaimynų atida
vimas komunistam, — pradėjo 
prez. Nixonas savo kalbą šio pir
madienio vakarą apie Vietnamo 
karo įvykius. Kad karas grei
čiau sustotų, iš priešo bando
ma atimti karo įrankius.

Jau pradėti minuoti visi Š. 
Vietnamo uostai ir pakrantės, 
kad joks laivas iš užsienių ne
galėtų ginklų atvežti ir iškrau
ti. Jau esą uostuose svetimi lai
vai turi pasitraukti dienos me
tu iki ketvirtadienio. Po to mi
nos jau. bus “gyvos” ir kiek
vienas plauks savo rizika.

Bus bombarduojami visi Š. 
Vietnamo geležinkeliai, ypač 
einą į Kinijos pasienius, kad 
ir tais keliais priešas ginklų ne
gautų. Š. Vietname bus bom
barduojami visi kariniai taiki
niai.

Visos šios priemonės bus at
šauktos tuo momentu, kai prie
šas grąžins JAV belaisvius ir 
sutiks daryti paliaubas tarptau
tinėj priežiūroj. Po to amerikie
čiai pasitrauks iš visur per 4 
mėnesius.

Rinka ir Airijos 
ūkio ateitis

Gegužės 10 airiai balsuoja re
ferendume už ar prieš įsijungi
mą į Bendrąją Rinką. Vyriausy
bė ir visos ūkinės institucijos 
labai laukia ir tikisi' teigiamo 
atsakymo, nes neigiamas pasi
sakymas, jų nuomone, pasmerk
ti! Airiją ūkiniam merdėjimui.

Teigiamo atsakymo vizija ši: 
dalis už B. Rinkos kraštų esan
čių investorių pinigai stipriai 
pasuktų į Airiją, kad tais kapi
talais pagamintos prekės per Ai
rijos kanalus galėtų patekti į 
B. Rinkos kraštus be nenariams 
taikomų muitų. Airijoj tuo bū
du atsirastų daugiau darbo, 
padidėtų ir paįvairėtų jos eks- 

gerėtų gyvenimo sąlygos, su
mažėtų jaunimo plaukimas į 
užsienius geresnės duonos ieš

koti.
Neigiamo atsakymo vizija la

bai 'uodą: žemės ūkio depresi
ja, nedarbo didėjimas, gyven
tojų skaičiaus mažėjimas.

Airijai palikus už .B. Rin
kos po to, kai Anglija taps jos 
nariu, yra lygu ūkinei savižudy
bei, nes 65 proc., jos eksporto, 
kurs ikšiol ėjo į Angliją be 
muito ar labai mažu muitu, bus 
išstumtas iš tos rinkos dabar 
jau privalomais mokėti muitų 
tarifais. Į kitus kraštus eks
porto irgi nebus galima pasukti, 
nes veik visi Airijos klijentai 
jau bus suėję į B. Rinką. Todėl 
Airijos vyriausybė labai rū
pestingai išaiškino gyvento- 

prašė nepadaryti nelaimę galin
čios užsitraukti klaidos. Tiki
masi sulaukti teigiamo atsaky
mo.

GERI ŽENKLAI
JAV ūkinės veiklos įsibėgėji- 

ninė prekyba pasiekė 36 bil. 
dol. apyvartą, namų statybos ro
dikliai stipriai šoka aukštyn, di
dinamos išlaidos namų remon
tui ir modernizacijai, kas 
reiškia, kad dirbančios šeimos 
pradeda daryti didesnes išlai
das.

Automobilių gamyba ir par
davimas balandžio mėn. Ameri
koj vėl pakilo, iš užsienių im
portuotų automobilių pardavi
mas pradėjo smukti. Per darbo 
dieną vidutiniškai buvo par
duodama 30,951 automobilis. 
Palyginus su pereitais metais, 
pakilimas buvo 9 proc.

DERYBOS PARYŽIUJE SU HANOJUM NUTRAUKTOS 
MASKVA BUS SĄMONINGAI APGAVUSĮ NIXONĄ

Komunistam neparodžius jo
kio ženklo, kad atnaujintuose 
taikos pasitarimuose norima 
rimtai svarstyti visus abiejų 
pusių iškeliamus klausimus, au
tomatiškai atmetus visus Wa
shington©-Saigono pasiūlymus, 
atsisakius nors ką nors atsaky
ti į priešingos pusės pastatytus 
klausimus, JAV ir P. Vietna
mo delegacijos po dviejų posė
džių vėl nutraukė Paryžiaus pa
sitarimus neribotam laikui.

Pranešama, kad Hanojaus de
legacija boikotavo ne tik viešuo
sius pasitarimus, bet tokios pat 
taktikos laikėsi ir slaptuose pa
sitarimuose su dr. Kissingeriu, 
kuris pereitą savaitę Paryžiuje 
buvo užmezgęs ryšį su iš Ha
nojaus atvykusiu politbiuro na
riu Le Due Tho. Anoji pusė 
deryboms pagrindo neranda, nes 
reikalauja tik vieno dalyko — 
amerikiečiai visai pasitraukia 
ir visą P. Vietnamą perduoda 
Hanojaus vyriausybei. Dabar 
išryškėjo, kad visa Vietnamo 
teritorija laikoma esanti Ha-

— Senato vadovybė su- KELIONĖ MASKVON 
laikė neribotam laikui balsavi- Be Maskvos, kur vyks pasi

tarimai su Sovietijos vadais, 
prez. Nixonas dar lankys Le
ningradą ir Kijevą. Iš čia pa
suks į Iraną ir Lenkiją. Gen.
Brent Scowcroft vadovaujama 
20 asmenų amerikiečių delega
cija jau baigė technišką kelio
nės ir vizito paruošimą ir grįžo 
namo,. Jie ten aptarė su rusais 
saugumą, spaudos atstovų dar
bą, komunikacijos problemas ir

su šių metų pabaiga nutrauk
ti Vietnamo karo finansa
vimą. Rezoliucijos projektas 
gimė senato užsienio reikalų 
komisijoj. Naujos pastangos 
dėl jos pravedimo per kong
resą gali atsirasti tik po prez.

^IMixonp Jselionės į Maskvą.
— Dr. Kissingeris s gegužės 

11-14 praleis Japonijoje pasi
kalbėjimuose su to krašto vy
riausybės nariais. Toji kelionė 
buvo anksčiau numatyta, bet 
atidėta dėl Vietname pra
sidėjusios maišaties ryšium su 
Hanojaus atnaujinta P. Vietna- - 
mo invazija.

— Amerika 
Rinkos nariai 
plieno eksporto 
Amerikos rinką. Dabar dery
bose su Japonija siekiama to 
paties tikslo. Japonija linkusi 
nusileisti.

— Gegužės 15 Amerika 
grąžina Japonijai Ryukyu sa
lyną su didžiąja Okinawos 
sala. Ten dar lieka kai ku
rios Amerikos basės, kurios 
reikalingos pietryčių Azijos sau
gumui. Iškilmėje Amerikai 
atstovaus vicepr. Agnew.

— Valst. sekretorius
gers kelias dienas praleido Eu
ropoje, 
tikslas 
tarybos 
Sakyta, 
reikalai. Politiškai svarbiausia 
sustojimo vieta buvo Islandi
ja, kurios vyriausybė šia pro
ga viešai ir oficialiai dekla
ravo, jog niekad nebūta svars
tymų uždaryti Amerikos ba
zes Islandijoj. Islandija yra 
Nato narys, bazės reikalingos 
Islandijos ir Europos apsau
gai, todėl Amerikos bazių lai
kymas Islandijoj yra dalis jos

, prisidėjimo prie Nato tikslų 
parėmimo. Pati Islandija savo 
kariuomenės neturi.

— Respublikonų partijos kon
vencija iš San Diego perkelia
ma į Miami Beach, Florida. 
Ji vyks rugp. 21-23. Nėra 
abejonės, kad kandidatu 
bus nominuotas prez. Nixonas. 
Europoje visa spauda tvirtina, 
kad jis bus išrinktas antram

■ terminui.
— Kinija ir Rumunija pasi

rašė susitarimą dėl civilinio su
sisiekimo tarp abiejų kraštų į- 
vedimo. Panašus susitarimas pa
sirašytas su Albanija. Tai reiš-

ir Bendrosios 
susitarė dėl 

sumažinimo į

Ro-

Pirmiausias jo kelionės 
buvo Nato ministrų 
posėdžiai Briuselyje, 

kad svarstyti saugumo

sisiekti su Europa nekliudyda
ma nė Sovietų nė Indijos oro 
erdvės.

joje, todėl negalį būti kalbos 
apie tai, kad naująją ofenzyvą 
į P. Vietnamą būtų galima va
dinti invazija.

Washingtone neslepiama, kad 
Maskva apgavo Amerikos vy
riausybę, kai ji ragino ją at
naujinti Paryžiaus derybas ir 
ta proga užtikrino, jog Hano
jaus delegacija dabar pakeis 
taktiką — pradės kalbėtis rim
tai ir iš esmės. Neprileistina, 
kad Hanojus būtų Maskvą ap
gavęs. Greičiau manytina, kad 
Maskva sąmoningai suorganiza
vo tą aferą tik vieną tikslą 
prieš akis turėdama — sustab
dyti vienai kitai savaitei Š. 
Vietnamo karinių taikinių dau
žymą ir laimėti laiko komu
nistų daliniams užimti P. Viet
name kuo daugiau strateginių 
vietų ir teritorijos.

Diplomatiniame fronte tuo 
tarpu nieko nelaimėjus, prez. 
Nixonas yra nusistatęs išvengti 

dar tebetvirtinama, kad JAV

Politiniai dalykai tvarkomi per 
Amerikos ambasadą Maskvoje 
ir, jei reikia, per Sovietų am
basadą Washingtone.

Okinawa
JAV ir Japonija pasikeitė su

tarties ratifikavimo dokumen
tais dėl Ryukyu salyno admi
nistracijos sugrąžinimo Japoni
jai. Pats sugrąžinimas įvyks ge
gužės 15 d. su įvairiomis cere
monijomis. Be šitų dar bus grą
žintos Daito salelės Filipinų 
jūroje ir Senkakus saliukių gru
pė netoli Taiwano. Dėl šios pas
tarosios jau kilo ginčai tarp Ki
nijos, Taiwano ir Japonijos, nes 
suuodžiama, kad salų erdvėje 
jūros dugne gali būti naftos. 
Okinawos gyventojai dėl šeimi
ninkų pasikeitimo džiaugsmo 
nerodo, nes jie turės ūkiškų 
nuostolių.

MIRĖ NKRUMAH
Buvęs Ghanos diktatorius, pir

mąją anglų koloniją Afrikoje 
privedęs prie nepriklausomybės, 
mirė tremtyje sulaukęs 62 me
tų. Kariškių buvo nuverstas 
nuo sosto 1966, nes susirgo 
visokia megalomanija: mėtė 
valstybės pinigus į visas šalis, 
statė fantastiškus rūmus, falsifi
kavo rinkimus, netrukus pasi
darė absoliučiu diktatorium — 
stabu, galop prisivežė Kinijos 
komunistų savo fantastiškiems 
projektams vykdyti. Kinai ta 
proga rengė dirvą komunis
tinei valstybei įkurti. Pradėda
mas valdyti rado ižde britų 
sukauptus 400 mil. dol., bet iš
varomas paliko 600 mil. dol. 
skolų, kurios ir šiandien dar 
nebaigtos mokėti.

mirė budenz
Mirė 80 metų sulaukęs L. 

Budenz, 1945 atsisakęs komu
nizmo ir išdavęs visas jo šu
nybes per sen. McCarthy tyri
nėjimų komisiją. Vėliau parašė 
dar 4 knygas komunistų prak
tikai Amerikoje demaskuoti. 
Toji praktika jam buvo gerai 
žinoma, nes jis buvo ne tik A- 
merikos kompartijos narys, bet 
ir centro komiteto narys bei 
Dailv Worker redaktorius.

armijos daliniai nebus grąžinti 
į karo lauką. Vietnamiečiams 
vežama daugiau sunkiųjų gink
lų, te bestiprinama aviacija ir ka
ro laivynas, kalbama apie stip
rų Š. Vietnamo karinių taiki
nių daužymą, Haiphongo uosto 
blokadą, net desantų iškėliihą į 
Š. Vietnamą. Likusiems Vietna
me Amerikos kariams apsaugo
ti greičiausiai bus sugrąžinti 
keli marinų daliniai. Kad prie
šas žinių negautų, spaudai įves
ta griežtoka cenzūra. Ir tai jau 
didelė padanga gerojon pusėn.

Karo lauke priešui pereitą sa
vaitę pasisekė paimti Quangtri 
provincijos centrinį miestą ir 
ten įkurdinti savo administraci
nį centrą. Visur kitur tebesi- 
stumdoma senose vietose. P.

i

Solistės Vincės Jonuškaitės-Leskaitienės pagerbime, kurį gegužės 6 surengė Liet. Bend- 
ruomenąs Vaižganto klubas New Yorke. Iš k. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Vincė 
Jonuškaitė, poetas Stasys 
Maželio

Santvaras, pagerbime kalbėjęs apie sukaktuvininkę.

ITALIJOS PARLAMENTO RINKIMAI

Mirė J. Edgar Hoover, iš
buvęs FBI direktoriumi 48 
metus. Jis išaugino tą instituci
ją į stiprų kovos su nusikal
tėliais įrankį, už ką politinių 
hipių kongrese ir už kongreso 
paskutiniais metais buvo pra
dėtas neapkęsti ir šmeižti. Lai
kinai pareigoms eiti paskirtas 
vienas iš teisingumo sekreto
riaus pavaduotojų, naujas di
rektorius bus skiriamas tik po 
rinkimų.

PODGORNAS PAKTO 
TURKIJOJ NEGAVO

Sovietų Podgomas viešė
jo Turkijoj kelias dienas, norė
jo draugiškumo ir bendradar
biavimo pakto, bet negavo. Vie
toj to paskelbti tik geros kai
mynystės santykių principai, 
kurių didžiausia dalis surankio
ta iš J. Tautų chartos ir kitų 
J. Tautų organų priimtų doku
mentų.

Santrauka: gerbs suvere
numą, lygiateisiškumą, teritori
jos ir sienų neliečiamybę, teisę 
pasirinkti ir vystyti savo poli
tinę, socialinę, ekonominę ir 
kultūrinę sistemą, nesikiš į vie
na kitos vidaus reikalus, gerbs 
viena kitos iš sutarčių su kitais 
kraštais kylančius įsipareigoji
mus, susilaikys nuo jėgos varto
jimo, tvarkys ginčus taikiomis 
priemonėmis.

Tarybos prezidiumas komu
nikatu pranešė, kad tarybos 
sesijoje balandžio 28-30 Chi- 
cagoje dalyvavo viso 49 nariai; 
neatvyko 12. Darbas vyko ko
misijose, kurių nutarimus 
svarstė, tvirtino ar atmetė pil
natis.

Vietnamo kariniai daliniai kri
tiškuose atvejuose atsparumo 
neparodė —atviram lauke grei
čiau nuo priešo bėgo ne kovo
jo. Išryškėjo, kad P. Viet
namo kariuomenei trūksta užsi
grūdinusių vadų, ypač žemes
niuose laipsniuose. Gi be gero 
vado blogai elgiasi ir geras ka
reivis.

žinios tebėra priešaky. Manyti- 
na, kad šis naujasis spaudimas 
turi privesti prie vienokio ar 
kitokio sprendimo, nes Hano
jaus vadams kelio atgal nesima
to. Jie išėjo laimėjimo ieškoti 
pasitikėdami, kad Washingtonas 
Saigono vyriausybę apleis ir pa
sitrauks. Ikšiol dar šito nematy-

- Roma. — Šią savaitę Itali
joj renkamas naujas parlamen
tas, nes senasis turėjo būti 
paleistas prieš laiką partijoms 
nepajėgus susitarti dėl valdyti

mo. Energingiausiai rinkiminę 
kampaniją varė fašistais pravar
džiuojamas Socialinis sąjū
dis. Kairėje ir centre būta bai-

Welfare įstaigoj’ 
vagiami pinigai
Washington© ir New Yorko 

revizoriai pasikeisdami tikrino 
New Yorko miesto welfare įstai
gos darbą ir rado, kad ten dir
bama nemokšiškai, kas kas
dieniniame gyvenime šitaip pa
sireiškė: vieni gavo pašalpos 
daugiau, kiti mažiau negu rei
kėjo, labai didelis skaičius ga
vo ją ir tokių, kuriems ji visai 
nepriklausė. Šitaip besidarbuo
jant, per vienerius metus netei
sėtai būdavo išdalinama apie 63 
mil. dol. Maždaug trečdalis me
tinių išlaidų. Tai yra didelė 
vagystė, tik nauja forma.

Tos įstaigos vadovas Sugar
man ilgai niekino revizorius, bet 
dabar apsisprendė pripažinti, 
kad teisybė yra jų pusėje. Tik 
vietoje pats pasitraukęs dėl ne
sugebėjimo 
jis daro 
tvarkyti 
didelių 
samdyti 
nautojų 
rinti kiekvieno welfare klijento 
bylą. Tas darbas bus ilgas, daug 
kaštuos, bet rezultatas bus men
kas, jei Sugarman toje įstaigo
je bus paliktas. Meras Lind
say ta proga jau pašalino būrį parlamentarų. Dėl šios priešas- 
žemesnių už Sugarman pareigu-

įstaigos tvarkyti, 
naujus planus jai per- 
ir tam reikalui prašo 

sumų pinigų. Jis nori 
daugiau nemokšų tar- 
ir jiems pavesti patik-

S u garma  n, kuris dėl savo nesu
gebėjimo tvarkytis paleido vė
jais daug milijonų miesto pini-

užgyrė
Tarp nutarimų:

Švietimo srity — 
švietimo tarybos darbus.

Kultūrinėje — įgaliojo c. 
valdybą pateikti kas metai kul
tūrinės veiklos planus Lietuvių 
Fondui bei kitiem rėmėjam; 
kreipti daugiau dėmesio apy
linkėse į kultūrinę veiklą.

Visuomeninėje politinėje 
veikloje — siekti bendradar
biavimo tarp Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(žr. pilną nutarimą 5 psl.).

pakeitė įstatus, ir jie pradės 
veikti nuo 1973 sausio 1.

je dalyvavęs New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vakse- 
lis mus informavo, kad es
miniai pakeitimai yra šie: ta
rybos narių skaičius rinkimi
nei apygardai nustatomas po 
rinkimų pagal rinkimuose pa
duotą balsų skaičių; apygar
dų vadovybės sudaromos rin
kimų, ne skyrimo keliu).

Kiti nutarimai organizaci
niais reikalais: tirti savų na
mų įsigijimo klausimą; solida
rumo mokestį pakelti iki' .5 
dol. šeimai, 3 dol. asmeniui, 
1 dol. nedirbančiam ar pen
sininkui per metus.

mės, kad jie dabar gali laimėti 
daugiau atstovų. Paleistame 
parlamente turėjo 25 atstovus. 
Didesnis jų laimėjimas galėtų į- 

mą gilesnę atmainą.
Rinkiminė kampanija atėjo 

po labai neramaus periodo, 
kurs pasižymėjo vyriausybės 
nedarbingumu, nuolatiniais uni

jų streikais ir ūkine depresija. 
Ši pastaroji, atrodo, pradeda 
išsikvėpti, bet kitur perspekty
vos nėra džiuginančios. Partijų 
nepajėgumas rasti bendrą kalbą 
nors vienu svarbesniu klausi
mu labiausiai išryškėjo renkant 

kalui atlikti. Tai buvo paskuti
nis nepasisekęs bandymas pa
siekti nors kiek pastovumo 
krašto valdyme, bet jis nepasi
sekė. Beliko tik viena išeitis — 
rinkiminė rizika. Jos norėjo vi
sos partijos, tik kiekviena skir
tingais motyvais. Jų nenorėjo 
tik vienas asmuo — paskutinis 
prez. Saragatas, dešinysis so
cialdemokratas. Jo motyvai ne
žinomi. Tik bėda pastūmė į rin
kimus ir komunistu
biausias motyvas buvo sutruk
dyti greit turėjusį įvykti refe
rendumą dėl divorsų įstatymo 
atšaukimo. Parlamento paleidi
mas dabar tą reikalą atidėjo 
bent dviem metam.
«• -

jų svar-

DARBIEČIAI PABIRO
Anglijos Darbo partijos va

dovybė parlamente suskilo 
dėl frakcijos pirm. Wilsono ves
tos politikos įsijungimo į B. 
Rinką reikalu. Pasitrau
kė iš pareigų būrys įtakingų 

ties be vargo buvo atmestas par
lamente darbiečių pasiūlymas 
organizuoti referendumą gyven
tojų nuomonei patirti. Taip pa
krypęs reikalas buvo labai dide
lis vyriausybės laimėjimas.

I
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L. BENDRUOMENĖS VEIKĖJAI PRANEŠĖ APIE
SAVO DARBUS PER 1971 METUS suma buvo 33,513.88. Išlaidų 

— 22,295.13.
Didžiausios pajamos iš Va-

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

JAV LB centro valdyba gerai 
pasiruošė tarybos suvažiavimui, 
kuris buvo Chicagoje ba
landžio 28-30. Visi valdybos 
nariai savo darbų apyskaitas iš 
anksto išsiuntinėjo. Tarybos su
važiavimas buvo tokiu būdu re
zervuotas jau tik svarstymam, 
diskusijom, sprendimam.

Laikraščio skiltys per siauros 
tiem pranešimam kartoti, nors 
jie glausti, dalykiški, praneša 
faktus, nesileisdami į tuščia
žodžiavimą. Tejmanoma čia at
kreipti dėmesį į labiausiai pa
stebėtinas pranešimų vietas, ku
rios apibūdina c. valdybos veik
lą ir pačią Bendruomenės padėtį.

VYTAUTAS VOLERTAS, pirmi
ninkas

Jis nurodė bendrą c. valdybos 
liniją ir taktiką: “Mano laiko di
džiausia dalis bus atiduota sun
kiausioms, nežymiai judan
čioms sritims — kultūri
niam gyvenimui ir organizaci
niams reikalams”. O tuose or
ganizaciniuose reikaluose: 
“Centro valdyba ir toliau nebus 
valdžia, bet koordinatorė”, pa
likdama veiklos iniciatyvą apy- 
lynkėm pagal vietos sąlygas.

Santykiuose su kitais: “Ne
bijom dažnų, nepagrįstų kaltini
mų, net pajuokimų. Manom, kad 
darbas yra svarbesnis už laiką • 
eikvojančius pasibarimus. Apie 
šiandieninės veiklos išdavas vi
suomenė spręs rytoj”.

ALGIMANTAS S. GEČYS, vice
pirmininkas visuomeniniam rei
kalam

Pranešimas ilgas, nes šios sri
ties darbų- daugiausia žymėti
nų. Iš jų tesuminėsime iniciaty
vą Etninių grupių įstatymui iš
gauti; pirmąjį baltiečių informa
cijos seminarą; politinių studijų 
savaitgalį Philadelphijoje; infor- 
mącįnę iniciatyvą aktualiom 
progom — Kudjrkos, Bražins
kų, -Vasario 16r. Suspėta su
organizuoti ryšius su valstybės 
departamentu, Baltaisiais Rū
mais, demokratų ir respubli
konų partijom, su National 
Center for Ethnic and Urban 
Affairs. Paskutinis žygis — pri
ėmimas Kongreso nariam senato 
patalpose kaip dėkingumas už 
rūpestį Etninių grupių įstatymu.

JUOZAS GAILA, vicepirminin
kas jaunimo reikalam

Pagrindinis aktualusis darbas 
— Jaunimo metų komitetų suda
ri nė j imas vietose, ryšiai su jau
nimo organizacijom.

Šiame pranešime esama ir nu
siskundimo. Tenka prisipažin
ti, kad studentų s-gos neišjudi
nome”; bendrai su Švietimo t- 
ba suorganizuotuose lituanis
tiniuose kursuose Dainavoje 
“buvo užsirašę 20 jaunuolių, 
tačiau tik pusė jų aktyviai ir 
kruopščiai kursuose dalyvavo”.

“Didžiausia mūsų darbo kliū
tis buvo lėšų trūkumas”. Bai
gia betgi šviesiau: “Paskutiniu 
laiku vis daugiau jaunų žmonių 
atsiranda apylinkių valdybose”.

JONAS KAVALIŪNAS, Švie
timo tarybos pirmininkas

Labai konkreti ir kruopšti 
veikla švietimo reikalais. — 
Mokyklų 1971 veikė 42 su 
2824 mokiniais; anksčiau, 1967 
mokyklų buvo 44 su 3223 mo
kiniais. “Atseit, mokinių skal
sius palengva mažėja. Mažėji-. 
mas labiau pastebimas žemes-1 
niuose pr. mokyklų skyriuose, 
kuriuos lanko mūsų jaunosios 
kartos vaikai. Tai beųe dau
giausia dėl to, kad mūsų jau
noji karta vis labiau išsisklaido 
po visą kraštą, ir daugelis šei
mų nebepasiekia liet, mokyk
lų”.

Visų šių 42 mokyklų meti
nis biudžetas 145,000 dol. “Di
džiausiąją sumos dalį sukelia bei 
surenka tėvai”. Mokyklų ir ki
tiem švietimo reikalam gauta iš 
L. Fondo 1971 metais 12,475 
dol.

Illinois universitetas Chica
goje (Chicago Circle), kur stu
dijuoja 400 lietuvių, žada įvesti 
lituanistiką nuo 1972 rudens, 
šimtui studentų pareiškus, kad 
jie nori imti lituanistinius kur
sus. Pirmais metais LB sumokės 
pusę visų išlaidų—6,500 dol.; 
antrais metais tik ketvirtadalį, 
o trečiais visas išlaidas prisi
ims pats universitetas.

“Tęsiamos pastangos įvesti 
lituanistiką ir į Chicagos vie
šųjų pr. mokyklų programą”.

“Rūpindamiesi jaunimo skaiti
niais, paskelbėme jau antrąjį

Kalba prof. J. Brazaitis, kai jam buvo įteikta kun. dr. J. 
Prunskio žurnalistikos premija. Premijos įteikimas buvo 
sujungtas su LKM Akademijos 50 metų sukakties minėjimu, 
kuris buvo balandžio 30 Apreiškimo parapijos salėj. Nuotr. 
V. Maželio

1,000 dol. jaunimo skaitinių 
konkursą”.

Nusiskundžiama dėl vadovėlių: 
jų paruošta ir ruošiama; bet 
jų tiražas, palyginti su ameri
kiniais, yra nedidelis, tada ky
la savikaina, “o vartotojas nori 
mokėti už lietuviškus vadovė
lius mažiau, negu už amerikietiš
kus”.
ALEKSAS VAŠKELIS, vice
pirmininkas kultūriniam rei
kalam

Čia daugiau nusiskundimo, 
kad “mūsų kultūriniai vandenys 
rodo tam tikrus gedimo ir stag
nacijos simtomus”. Daugiau 
aiškinimo, kas numatoma dary'ti. 
Tarp pirmųjų uždavinių esą 
“mūsų intelektualines pajėgas 
mobilizuoti mūsų mokslinių,kul
tūrinių ir kūrybinių — meninių 
vertybių kūrimui ir tas inte
lektualines pajėgas išlaikyti mū
sų kultūrinių pastangų avan
garde . . . Tai sakydami, mes 
turime galvoje II-jo ‘Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo’ ruošimą 
1973 metais”. (Tatai gerai, ta
čiau LB ne mažiau svarbus 
uždavinys yra kultūrą skleisti 
masėse! Red.).

VINCENTAS GRUZDYS, vice
pirmininkas organizaciniam rei
kalam

Gyvintas seniūnijų organi
zavimas. Siūlyta (per Kultū
ros fondą) apygardom steigti 
jaunimo teatrus. Tačiau “iš 7 
apygardų gautas 1 laiškas. 
Taip, kad tas reikalas nepaju
dėjo iš vietos”. Norėta biulete
nį leisti, bet informacijos tar
nybos apskaitymu tam reikėtų 
10,000. Atsisakyta. Kreiptasi į 
apylinkes aukų Jaunimo kon
greso, Tautinių šokių šventės 
reikalam. “Reikia pažymėti, kad 
kai kurios apylinkės rūpestin
gai palaikė ryšį su c.v. . . Da
lis apylinkių c. v-bai jokios pa
ramos, nei jokios žinelės”.

PETRAS MITALAS, finansų 
tvarkytojas

“Bendruomenės (rugsėjis) 
mėnuo nepateisino dėtų vilčių. 
Buvo numatyta 7,200 dol., o 
gauta apie 3,000. Kai kurios a- 
pylinkės atsiliepė labai greitai, 
pvz. Waterburio su 500 dol. 
auka”.

Dėl solidarumo įnašų: “Kai ku
rios apylinkės visai nesirūpina 
įnašų surinkimu ir persiuntimu 
centro v-bai”.

Apyskaita rodo, kad per 1971 
metus LB pajamų turėjo 21, 
270,88; pridėjus dar 1970 liku
tį 12,242.30, bendra pajamų

sario 16 dienos minėjimuose ir 
privačiai susiųstų aukų — apie 
10,000.

Įdomi atskirų apylinkių 
piniginė atskaitomy'bė: iš rugsė
jo mėnesio rinkliavos, kaip mi
nėta, pirmoje vietoje yra Wa
terbury — 500 dol., antroje 
East Chicago — 350 dol. Iš 
Vasario dienos rinkliavų pir
moje eilėje yra Philadelphija— 
1,035.75, antroje Hartfordas
— 956,00, trečioje Patersonas
— 830.

SNIEGUOLĖ JURSKYTĖ, sek
retorė ir informacijos tvarky
toja

Jos rolė daugiau technikinė
— protokolai, kurių prirašė 20, 
susirašinėjimas su apylinkėm, 
informacijų parūpinimas apie 
c. valdybos veikimą spaudai.

ANATOLIJUS KAIRYS, Kultū
ros fondo pirmininkas

Pranešimas ilgiausias. Pagal 
jį — baigiama ruošti bibliogra
fija “Metraštis”; penkti metai 
laikoma dramos studija, kurią 
lanko 18; vadovauja Živilė Num- 
gaudaitė — studijai L. Fondas 
davė 500 dol. 1971 buvo dra
mos teatro metai, antras JAV 
ir Kanados teatro festivalis. 
Jis davė 735.44 nuostolio, bet 
iškėlė pasižymėjusius sambū
rius: Los Angeles, Chicagos 
jaunimo teatrą, Hamiltono “Au
kurą”.

Didelis rūpestis dėl Pasaulio 
lietuvių archyvo, kuris buvo 
1971 perduotas Kultūros fon
dui. Pranešimas padėtį sudra
matina: “Patalpų, kuriose da
bar PLA yra prisiglaudęs, ne
galima tinkamai aprašyti, nes 
jos yra už vaizduotės ribų”. 
Sandėlis — ne archyvas. “Dalis 
knygų sukrauta rūsyje, kuris 
yra drėgnas ir kartais įeina van
duo. Nėra elektros, ir ji nebe
pataisoma, nes laidai išpuvę . . . 
Tokiose sąlygose kalbėti apie 
kokį nors tvarkingumą, karto
teką, rūšiavimą ar medžiagos 
naudojimą yra tuščiažodžiavi
mas . . . PLA sutvarkyti iki nau
dojimo reikia apie 15,000 . . . 
Toliau PLA tereikėtų kokių 
1,500 į metus išsilaikyti”. Š- m. 
sausio mėn. susitarta padėtį pa
gerinti su Tėvais Jėzuitais: “su
tiko duoti pakankamai vietos 
PLA naujame pastate, III-me 
aukšte, apšildyti, apšviesti”. Už 
tai bus mokama po 100 dol. 
mėnesiui, už metus iš anksto.

Dėjęs daug rūpesčio per 25 
metus archyvo vedėjas V. Liu- 
levičius pasitraukė. Sutiko dar
bo imtis Č. Grincevičius.

SPARTA — Batanoa marinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio marinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite U SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

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

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc 
(prie Forest Fway Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai d n 
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. 66P 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą.. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitą s paiarnavinias — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

JUOZO ANDRU6IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų perdavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. 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. Br 
to, duodami polaidotuviniai 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. 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

SAG 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 pobū\iams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special 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, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakrėtus į Europą.. Užeikite ir įsitikinsite....

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

x Lietuviškam rajone — x
| LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE |

| Alice’s 'Florist Shop |
£ 107-01 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y.

----------  Gėlės įvairiom progom ---------- |
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 8 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- S 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paiarnąvimą. £

REIKIA RAŠYTI DĖL ETNINIŲ 
REIKALŲ ĮSTATYMO

JAV įvairių tautybių, kolegi
jų ir kitų organų atstovai, vi
so apie pusantro šimto, daly
vavo pasitarime etniniais reika
lais balandžio 28-29 Washing
ton, D.C.

Lietuvių Bendruomenei at
stovavo Aušra Zerr, kun. Ka
zimieras Pugevičius, Arvydas 
Barzdukas ir dr. Antanas 
Novasitis.

Buvo išrinktas vienuolikos 
žmonių komitetas ir įparei
gotas sukurti nuolatinę orga
nizaciją. Pirmininku išrinktas 
d r. Richard Kol m, dėstąs Ca
tholic University of America, 
Washington, D.C.

Sen. Richard Schweiker 
(Penn.), kalbėdamas daly
viam per pietus, kurie buvo 
suruošti JAV kongreso rū
muose, aiškino, kaip jo ir at
stovo Pucinskio (Illinois) pro
jektai etniniam mokslam rem
ti buvo priimti “Senate House 
Conference” kaip dalis vadi
namo “Higher Education Act 
of 1972”. Projektas siūlo skir
ti 15 milijonų dolerių švieti
mo komisionieriaus biudžete 
per 1973 m., kad būtų ruo
šiami kursai mokyklose, su
pažindinti mokiniai su imigran
tų įnašu į Amerikos gyveni
mą.

Pasitarimo dalyviai penktadie
nį turėjo progos laisvai pasida
linti mintimis su JAV švieti
mo vyriausiu pareigūnu dr. 
Sidney P. Marland (U. S. 
Commissioner of Education) ir 
jo patarėjais. Susidarė įspū
dis, kad dr. Marland ne per 
geriausiai supranta tautinių 
grupių susirūpinimą šiuo klau
simu.

Monsignoras Geno Baroni ir 
kiti pabrėžė reikalingumą vi
som organizacijom ir paskiriem 
asmenim neatidėliojant laiš
kais ir telegramom pareikšti pa
geidavimą senatoriam, atstovam 
kongrese ir dr. Marland, 
“that the Ethnic studies pro
vision of the Higher Educa
tion Act be funded fully as 
authorized in the 1973 
budget”.

Rašyti šiais antrašais: “Pre
sident Richard M. Nixon, the 
White House, Washington, D. 
D.“, “Senator (vardas-pavar- 
dė), Senate Office .Building, 
Washington, D.C.”, “Congress
man (vardas-pavardė), Congres
sional Office Building, Wa
shington, D.C.” “U. S. Com
missioner of Education, Dept, 
of Health, Education, and Wel
fare, Washington, D.C.”

K. Pugevičius 
120 N. Front St.

Baltimore, Md. 21202

--------------------------- ----------------------j

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

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

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Naujos etiketės: 
etnika, liaudis

Keičiasi drabužių, batų, plau
kų mados; keičiasi ir etikėtės 
prie politinių vežėčių . . .

Keletas metų jau nemada 
yra “melting pot”. Sakoma, 
jis nedavęs vaisių, nes nesukū
ręs politinės vienybės; nes 
diskreditavęs dalis amerikie
čių gyventojų, atiduodamas pir
menybę anglo-saksam protes
tantam — panašiai kaip So
vietuose pirmenybė atiduoda
ma rusam partiečiam.

Atėjo etnikos kultas. Imta 
kalbėti, kad etninės prigim
ties ir kultūros išlaikymas 
praturtins Amerikos kultū
rą, padarys ją įvairiaspalvę. 
Imta sakyti, kad etninių gru
pių palaikymas duos Ameri
kai daugiau sugyvenimo dva
sios, o dėl to ir daugiau 
politinės vienybės.

Iš etnikos pripažinimo kilęs 
sąjūdis davė dabar kalbamą 
etninėm kultūrom tirti įstaty
mo projektą.

Lauksim to įstatymo. Lauk
sim dar labiau jo praktiško 
vykdymo, stebėdami, ar tas į- 
statymas padės etninėm kultū
rom tarpti, ar jis tebus etiketė 
rinkimų mašinoje?

Dar naujesnė etiketė yra 
“liaudiškumas“populizmas”. 
Straipsnių ir knygų apie tai pri
rašyta*-^ rieš '^šTbfttetinius rinki
mus. Sumaniai “populizmo”, 
“liaudiškumo” etiketę pavar
tojo gub. Wallace, stodamas 
už “vidutiniško žmogaus” reika
lus. Bet “liaudininku” nori dė
tis ir Humphrey, ir net Ken
nedy dedas esąs jau seniai 
“liaudininkas”. Anot Time, de
mokratui dabar maloniausias 
daiktas, kad jį pavadintų “liau
dininku”.

“Liaudies” vardu siekiama 
sudaryti “mažųjų” frontą 
prieš “didžiuosius”, mažai 
turinčių prieš daug turinčius.

Tie, kurie nori šūkiu “už 
liaudį” organizuoti politinę jė

gą, stengiasi, kaip apibūdina 
NYT, iškelti aikštėn socialinės 
neteisybės rėkiančius faktus. 
Pvz. turtingiausių tarp mūsų 
esą 1 15100., o jų rankose 40 
proc. krašto gėrybių; 1.6 proc. 
gyventojų savo rankose turį 
82.4 proc. visų akcijų (NYT 
4.12).

Toliau: pareigas neša mažie
ji, o jų išvengia didieji: ne
turtingosios šeimos suriedan
čios 25 proc. vietinių mokes
čių, o tik 7 proc. sudeda tie, 
kurių pajamos per 15,000. Texa
co 1970 nuo netto pajamų 1.1 
bilijono sumokėjęs 6.4 proc., 
vadinas, mažiau kaip pusę to, 
ką sumoka asmuo su vidu
tinišku uždarbiu.

Dar piktesnis kaltinimas 
“daug turintiem”, kaip tai 
atskleidė kongresm. W. Reuss: 
esą Wisconsine 1970 m. 112 
šeimų su 200,000 metinių pa
jamų nemokėjo jokių mokes
čių (Chr. Sc. Monitor 4.12).

Nepaslaptis, kad didysis ka
pitalas (o kalbama apie tokių 
skaičių 200!) nori diktuoti ir 
užsienio politikai. Akivaizdžiu 
pavyzdžiu nurodomas Int. Te
lephone Telegraph multibilijo- 
ninės kompanijos skandalas.

_Unijų_ federacijos pirminin-
Tcas "KTeany "kaltino vyriausybę, 
kad jos ūkinio plano “fazė Nr. 
2” kontroliuojanti “viduti
nišką darbininką bei vartoto
ją, kai tuo tarpu didysis biz
nis didina pelnus” (Monitor 
4, 14).

Ši etiketė, atrodo, veikia. L. 
Harvis anketa rodo, kad pusė ap
klaustųjų pasisakė netekę pasiti
kėjimo savo išrinktaisiais, teis
mais, “didžiuoju bizniu”, o taip 
pat informacijos institucijom 
(Mon. 5.5).

Ir vėl lieka stebėti: ar ta 
mašina su liaudies gerovės 
etikete teriedės iki rinkimų ar 
ji toliau sieks socialinio tei
singumo?

Motinai pagerbti parinktas 
pats gražiausias metų mėnuo — 
gegužis. Kai saulė puošia že-t 
mę gražiausiais žiedais, teik
dama gyvybei klestėjimą, — 
mes švenčiame Motinos die
ną.

Amerikietės A. Jarvis inicia
tyva, ši šventė pirmiausia bu
vo įvesta Philadelphijos mies
te (1908). Vėliau (1913) Mo
tinos diena buvo paskelbta 
Pennsylvanijos valstijoj. Nuo 
1914 ji švenčiama visose valsti

jose.
Lietuvoj Motinos diena pra

dėta švęsti atkūrus nepri
klausomybę. Bet organizacijų 
ji buvo švenčiama ne vienu lai
ku. 1929 organizacijų atstovai 
nutarė ją švęsti pirmąjį ge
gužio sekmadienį. Tuo tarpu 
Amerikoj šiai šventei skiria
mas antrasis gegužio sekmadie
nis.

Motinos diena dabar šven
čiama beveik visam pasauly.

Kodėl motina turi būti taip- 
mylima ir gerbiama? Juk pa
sauly yra daug gerų žmo
nių . . . Taip, bet tik vienas jų 
nuo pat mūsų kūdikystės nuo
širdžiai mumis rūpinasi, kiek
vieną dieną mūsų laimėjimą ar 
nesėkmę jautriai su mumis 
išgyvena, džiaugiasi ir kenčia 
dėl mūsų likimo. Tai tik ji, 
tai — Motina.

Motina vaikam — kaip saulė 
augmenijai: ji šviečia ir šildo 
neprašoma ir nelaukdama už 
tai padėkos.

Lietuvė motina davė savo 
tautai didelių žmonių: karo 
vadų, politikų, menininkų, 
mokslininkų, rašytojų, poetų, 
kovotojų už tautos laisvę. Ne 
iš dangaus aukštybių anuo 
metu nukrito Lietuvai Min

Gėlės Motinos dienos proga

daugas, Gediminas, Kęstutis, 
Vytautas Didysis, vėliau garsūs 
sukilėlių vadai — kun. Mac
kevičius, Kalinauskas, rašyto
jai — Donelaitis, Daukantas, 
Basanavičius, Kudirka, Mai
ronis, Vaižgantas, Žemaitė, 
Lazdynų Pelėda, Smetona ir 
eilė kitų, be kurių kažin ar 
šiandieną mes būtume, kas 
esame? Vis tai sąmoningų 
lietuvių motinų sūnūs ir duk
ros. Sąmoningos, geros lietuvės 
motinos sūnus yra ir šių dienų 
mūsų tautos herojus kankinys 
Simas Kudirka. Savo drąsa ir 
patriotizmu jis vienas išgarsi
no pasauly bolševikų oku
puotos Lietuvos kančias ir jos 
vardą labiau, negu daugelis 
mūsų, veikdami kartu.

Kas, jei ne mūsų motinė
lės, išsaugojo gražią mūsų 
kalbą, dainas, padavimus, pa
pročius, tradicijas? . . Kas dio- 
bulėse, juostose, priejuostėse 
bei rankšluosčiuose paliko 
mum gražų lietuvišką meną?

Jei tos mūsų motinos po 
apsamanojusiu nuo ilgos nelais
vės Lietuvos kaimo stogu, 
besislapstydamos nuo rusų 
žandanj, sėdėdamos prie rate
lio ir verpdamos, nebūtų 
jaunimo mokiusios lietuviško 
rašto, sekusios jam pasakų bei 
legendų, jei nebūtų prie lop
šio dainavusios liūdnų dainų 
apie tėvynės praeitį ir tuo būdu 
nejučiomis nebūtų sėjusios im
liose vaikų širdelėse tautinės są
monės, savojo krašto meilės, 
jei nebūtų jos išsaugojusios 
lietuviškos ugnies kibirkštėlės, 
— vargu ar būtume turėję ne
priklausomybės kovotojus, kū
rėjus savanorius — Lukšį, Juo
zapavičių, Eimutį ir tūkstan
čius kitų didvyrių. Ar būtume

turėję laisvą ir 
somą Lietuvą?

nepriklau-

Maža pasauly yra tautų, 
kurių motinos būtų patyrusios 
tiek skausmo, persekiojimų, pa
niekos, vargo ir skurdo, kaip 
lietuvė motina. Ji v i - 
suomet buvo su tauta. Tau
tos džiaugsmo dienos jai bu
vo džiaugsmo šventė, gi tautą 
ištikusios nelaimės — priešo 
antplūdžiai, nelaisvė, priespau
da, baudžiava, okupacija — gi
liausiai žeidė jos širdį, kuri išsi
liedavo ašaromis bei kovos ryž
tu.

Ilgus šimtmečius lietuvės mo
tinos kelias buvo Golgotos ke
lias. Tą patį kelią jį tebeina 
ir šiandieną. Ji atlaikė “stri
bų” kankinimus ir neišdavė jai 
žinomų laisvės kovotojų par
tizanų vardų bei slėptuvių. Ji 
nesižemina prieš savo vaikų 
ir savo tautos budelius. Ji, iš
plėšta iš ligos patalo su kū
dikiu ant rankų, dažnai ap
driskusi ir alkana vargsta ir 
kenčia svetur, arba, jau svei
katą praradusi, kad ir grąžin- * 
ta tėvynėn, negali grįžti bu- 
vusion savo nuosavon pasto
gėn, turi sunkiai dirbti kol
choze dėl juodos duonos kąs
nio.

Viskas pasauly keičiasi. Iš
nyksta garsios, galingos vals
tybės, istorinės karo tvirto
vės. Keičiasi valstybių valdy- 
mosi formos. Upės pakeičia 
savo vagas, vandenynai kran
tus, išsenka ežerai. Subyra ir 
apgriūva net kiečiausių uolų 
kalnai. Keičiasi žmonių ra

UŽ MUSŲ BROLIUS LIETUVOJ
Mieli lietuviai,

Jau 21 metai gegužės 13 mi
nim lietuvių tautos pasiaukoji
mą Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Lietuvos vyskupai Romoj 
1951 paskyrė šią dieną mal
dai ir atgailai už Lietuvos 
laisvę ir pasaulio taiką.

Praėjusiais metais iš rusų 
kalėjimo prasiveržęs Simo Ku
dirkos ir Liudviko Simučio 
troškimas laisvės pavergtai 
Lietuvai sujaudino laisvojo 
pasaulio žmones.

Kunigų A. Šeškevičiaus, J. 
Zdebskio ir P. Bubnio balsas, 
kad žmonės Lietuvoj laisvai 
galėtų pažinti ir išpažinti 
Kristų, ne mažiau mus jaudi
na.

sės, jų gyvenimo būdai, gal
vosena, papročiai . . . Tik moti
nos meilė amžių amžiais lieka 
pastovi, nekintanti, nepalaužia
ma, nepamirštama, nepaperka
ma. Ji neįkainojama jokiom 
medžiaginėm vertybėm. Už šir
dį jai turi būti atlyginama šir
dim.

-o-
Pami nėjus motinų įnašą 

mūsų tautos charakteriui ir 
moralei praeity, nors trumputį 
žvilgsnį dera mesti į ateitį, 
į šių dienų išeivę arba ir 
pavergtoj tėvynėj augusią lie
tuvę moterį — motiną. Ar ji, 
didelę dienos dalį būdama dar
bo bei režimo atplėšta nuo sa
vo šeimos židinio, besugebės 
vaikam įdiegti tautinę sąmonę, 
savo tautos bei žemės meilę, 
ar ji išmokys juos gražiosios 
gimtosios kalbos, ar sugebės 
apsaugoti nuo svetimos įtakos? 
Ar jai užteks jėgų ir dva
sios heroizmo kovoti prieš ne
retai vaikų praktikuojamą 
svaiginimąsi alkoholiu, nikoti
nu, heroinu, marijuana, LSD 
ir kitais narkotikais bei prieš ki
tus žalingų papročių apsireiški
mus?

Neužmerkim akių prieš žiau
rios tikrovės vaizdą ir neuž- 
temdykim sau sąmonės iliuzi
jomis, kad suminėtos negerovės 
dar neliečia mūsų šeimų. Labai 
skaudu ir liūdna, bet šei
mų su tomis negerovėmis 
yra ir lietuviškoj bendruo
menėj. Ne tik motinos ir tė
vai, bet ir visa bendruomenė 
neatidėliodama turi griebtis ra
cionalių kovos priemonių tom

(nukelta į 5 psl.)

Paskutiniu laiku 17,000 lie
tuvių, kaip, f pirmųjų amžių 
krikščionys, rizikuodami savo 
gyvybe bei laisve, pasiuntė 
Jungtinėm Tautom peticiją, pra
šydami Bažnyčiailaisvės. Tas jų 
drąsus žygis įpareigoja ir mus 
dar nuoširdžiau maldauti Nekal
čiausią Marijos Širdį pagalbos 
Lietuvai.

Todėl, mieli lietuviai, kvie
čiam jus organizuoti gegužės 13- 
tosios minėjimą gegužės 14, 
sekmadienį, ir skirti visas 
maldas už mūsų brolius Lietu
voj, kad Dievas suteiktų Lie
tuvai' religinę ir tautinę lais
vę.

Kun. Albertas J. Kontautas
ALRK Kunigų Vienybės 

pirmininkas
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Pirmą kartą pamačia profesorių Eretą stip

riai susijaudinusį. Atsikėlė ir išėjo. Įkarščiui atslūgus, 
patariau jį susirasti ir susitaikinti. Vidurnaktis tokiai 
misijai įvykdyti nebebuvo patogus, todėl jų delegacija 
aplankė jį sekančią dieną ir surado bendrą kalbą. Ne 
tik susitaikė, bet ir projektą karštokai pirmieji pradėjo 
vykdyti. Kur jis buvo tinkamai pradėtas, jaunimas 
jį priėmė su pasitenkinimu.

Atrodo, kartais reikalą gerojon pusėn pastumia ne 
vien logika, bet ir nieko bendro su logika neturin
čios aplinkybės. Šiuo atveju taip ir atsitiko . . .

•o-
Paskutinius žodžius apie prof. J. Ereto veiklą 

pavasarininkuose rašant, tebus pasakyta, kad J. E te tas 
buvo pavasarininkams Dievo dovana labai svarbiu jų or
ganizacijos laikotarpiu. Ir laimingas sutapimas lėmė, 
kad abidvi šalys susitikimo bendradarbiauti egzaminą iš
laikė labai gerai.

Kelią rodantis vyresnysis draugas ir jo vadovybei pa
siduodantis bei jo pavyzdžiu ir skatinimais susiža
vėjęs didysis pavasarininkų būrys jau artėjo prie to 

laikotarpio, kada įvairiausiom spalvom nusidažę pradė
jo rodytis jų bendro darbo vaisiai. Bet šito istorinio 
susitikimo momento, kuris labai brangus visų visuo
meninių junginių nariams ir vadams, nei Juozui Eretui, 
nei pavasarininkam neteko išgyventi, nes jų įsibėgėji
mą į naujus laikus ir tolimesnį darbą sustabdė per
daug jau plėšrus Lietuvos priešas.

POTPOURRI: VAIZDO RELJEFUI
J. Ereto veiklos su pavasarininkais vaizdas bus pil

nesnis. ^Ijefingesnis, kai papildysim jį kitų pavasarinin
kų veikloje dalyvavusių liudijimais apie svarbesnius 
tos veiklos momentus.

1924: Šiaulių kongresas. — Juozas Vaišnora (romą): 
“1924 m. liepos pradžioje vykstame traukiniais 

į Šiaulius, į pirmąjį katalikiškojo jaunimo kongresą. Lyg 
tyčia lietus pila kaip iš kibiro. Atvykstam į Šiaulius ry
tą, nemigę, sulyti. Išeiname į stoties aikštę. Ten tribūna, 
o joje pavasarininkų pirmininkas prof. J. Eretas. Be ke
purės, be skėčio. Veide niekad nenykstanti šypsena. 
Jis pradeda pasveikinimo kalbą: “Sveiki atvykę, stora- 
kakliai zanavykai, išdidūs kapsai ir malonūs dzūkeliai!” 
Tuoj visų veiduose šypsena. Nejaučiame nei nuovargio 
nei lietaus. O jis tęsia: “Pavasarininkas ne cukrinis 
avinėlis, jis lietaus nebijo. O jei mus jaunus dangus 
ir palaisto, tai juk ne svetimas, o Lietuvos padangių 
debesėlis”. Dar taręs keletą informacinių žodžių, su
komandavo: “Visi paskui mane, žengte marš!” Su
trenkė orkestras,* ir mes visi . . . eidami koja į koją, 
taškėme Šiaulių gatvių purvą ir balas. Mes žygiavome 
paskui Eretą”. (Draugas 1966.X.29).

1928: dėl ko pasitraukė iš pirmininkų. -— A. Mažiulis 
(Boston, Mass.) liudija, kad dr. Juozas Leimonas, anuo 
metu “Pavasario” s-gos pirmininkas, dar 1936 Kaune 
jam pasakojo, kodėl prof. J. Eretas pasitraukė 1928 iš 
“Pavasario” s-gos pirmininkų.

Esą nors 1927 jubiliejinis pavasarininkų kongre
sas buvo leistas ir jame dalyvavo prezidentas Smetona, 
bet iš režimo šalininkų buvo kai kur pradėtas pavasa
rininkam spaudimas. Kalbos nukreiptos buvo pir
miausia prieš sąjungą, kam jai vadovaująs nelietuvis 

(turima galvoje J. Eretas). Tuos gandus patyręs, prof. 
J. Eretas pasidaręs išvadą, kad pavasarininkų labui jis 
turi pasitraukti. Jis pradėjęs tada įkalbinėti dr. Juozą 
Leimoną perimti iš jo pareigas. Manė, kad prieš 
Leimoną nebus tokių 'priekaištų kaip prieš buvusį 
nepriklausomybės kovų savanorį. (Nors savanoris buvo ir 
J. Eretas! Red.). Ilgai su tuo nesutikęs pats Leimonas, 
kan. P. Dogelis, bet J. E. čia buvęs neperkalbamas.

1932: kai buvo kalėjime. — Sesuo M. Palmira (Put
nam, Conn.), buvusi Mariampolės rajono pavasarininkų 
veikėja:

“1932 m., kai buvo areštuoti prof. J. Eretas, dr. J. 
Leimonas ir prof. Pr. Dovydaitis, tada jaunimo būrys 
važiavom jų lankyti į Mariampolės sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Tik pro langą teko pamatyti prof. J. Eretą, 
mojuojantį mum nosinaite.* Atrodė, jaunimas sprogs iš 
energijos ir savotiško pykčio, kad nebuvo įleista į ka
lėjimą delegacija. Dalyvavo apie 50 studentų ateitinin
kų ir pavasarininkų — visas autobusas. Jaunimas būtų 
jį ant rankų išnešęs iš kalėjimo. Man ir dabar paslaptis, 
kaip jis (J.E.) taip giliai užkaitindavo jaunimą. Sėdėjom 
prieš kalėjimą ant pievos ir dainavom, kiek tik pajė- 
gėm, žinoma, ir pavasarininkų himną — “Nauji lai
kai mums spindi, žiba. Laisva, galinga Lietuva . . .”

“Begrįžtančius nuo kalėjimo mus pasitiko dvi ma
šinos pilnos policijos, kurią buvo iškvietusi kalėjimo ad
ministracija. Bet jau buvo per vėlu policijai ką daryti — 
jaunimas jau sau ramiai ekskursavo, lyg nieko ne
būtų buvę.”

“Jam būnant Mariampolės kalėjime kartu su Lei- 
monu ir Dovydaičiu, mūsų seselės Mariampolėje paga
mindavo maisto, o pavasarininkės tuos šiltus pietus 
nunešdavo ir jiem perduodavo”.

Rašinių ciklas “Juozas Eretas 
tarnyboje Lietuvai” čia nu
traukiamas. Tolesni rašiniai (dr. 
A. Šešplaukio, prof. A. Liui- 
mos, St. Ylos) eis jau knygoje, 
kuri pasirodys šį pavasarį.
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OPERA, 
SUKURTA NEW YORKE 
IR PASTATYTA
CHICAGOJE _________

Kazys Viktoras Banaitis, ne
priklausomos Lietuvos kompozi
torius, savo paskutinius gyve
nimo metus praleido emigracijo
je ir savo didžiausią veikalą— 
operą Jūratė ir Kastytis sukūrė 
New Yorke. Reikėjo eilės me
tų, kad po jo mirties kom
pozitoriaus kūrinys išvystų pa
saulį, ir tai įvyko š. m. balan
džio 29 Chicagoj.

Jūratės ir Kastyčio premjera 
buvo atlikta mūsų lietuviškos 
operos kolektyvo, kuriam va
dovauja muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Lietuviškos operos 
“šulais” yra Stasys Baras ir 
Danutė Stankaitytė, Kastytis 
ir Jūratė — tenoras ir sopranas. 
Kastyčio motinos solo partiją at
liko Aldona Stempužienė, Rū
telės, žvejų mergaitės — Mar
garita Momkienė. Operos cho
ras, kuriam atiteko didelė rolė, 
nes ši opera yra daugiau cho
rinė, yra didelis ir pajėgus, 
ypač vyrų grupė. Baletas buvo 
paruoštas Aldonos Valeišaitės, 
dekoracijos bei kostiumai — 
Adolfo Valeškos.

Sukurti operą — tai ne sal
dainį suvalgyti. Darbas reikalau
ja pirmiausia pajėgaus ir ori
ginalaus kompozitoriaus. Gi no
rint ją pastatyti, reikia ją su- 
orkestruoti, pritaikyti scenai.

Veikalas, statomas pirmą kar
tą skiriasi nuo žinomo veika
lo: kas matyta kitur darant, 
yra “mėgdžiojamą”. Veikalas, 
kuris dar nėra buvęs scenoje, ne
turi sau pavyzdžio, todėl jį 
reikia iš naujo “sukurti”. Pro
fesionalinės operos nelabai 
mėgsta šį darbą daryti, ką gi 
besakyti apie mėgėjų pajėgas.

Bendrai šis darbas buvo at
liktas nuostabiai Igerai. Ir 'de
koracijos, kurios^ vaidino di
delį vaidmenį (paswka, jūros pa
kraštys ir jūros dugnas) buvo 
žavingos. Nesipiktinkit dūmais, 
vaizduojančiais rūką, kurie I 
akto pradžioj sujaudino klausyto
jus, nuplaukdami nuo scenos 
į salę. Tai lengvai pataisomas 
dalykėlis.

Kostiumai sudarė mūsų kai
mo imitaciją. Gal norėtųsi labiau 
įvairesnių spalvij ir formų, bet 
tai irgi ne esmė.

Šviesom nieko negalima 
prikišti. Apšvietimas gerai keitė 
spalvas ir įspūdį.

Esmė yra pats veikalas ir jo 
personažų bei idėjos įgyvendi
nimas scenoj. Opera nėra mo
derni, kai kam ji gali atrodyti 
archaiška, iš 17 šimtmečio, kaip 

LB Vaižganto klubo atidaryme balandžio 16 Kultūros Židi
nyje apie Vaižgantą paskaitą skaito prof. dr. Vincas Maciūnas.

išsireiškė vienas kompozitorius. 
Tuo laiku, kada kompozitorius 
gyveno, jau žmonės kūrė kito
kiais būdais: buvo pustonių 
sistema, buvo atonalinė muzi
ka, visokiausi modernūs išgalvo
jimai.

Kompozitorius Banaitis visa 
tai žinojo ir matė, bet jis pasi
liko ištikimas savo stiliui. Ko
dėl?

Noriu pabrėžti, kad stilius 
nesukuria genijaus. Genijus 
kuria stilių, bet niekad nau
jenybė, megdžiojama dėl pačios 
naujenybės, nepadarė iš vidu
tinioko didelio kompozitoriaus. ,

Didybė, arba ką mes vadina
me genialumu, turi gimti su 
pačiu kompozitorium, ir toji di
dybė remiasi originalumu. Ba
naičio didumas ir originalu
mas reiškėsi tuo, kad jis liko 
ištikimas savo tėvų žemei, tai 
žemei, kurią jis pamilo ir ku
rios liaudies melodijas išmoko 
dar vaikystėj. Tai buvo jo duo
na ir jo idealas — liaudies kūry
ba, kuri yra paskatinimas ir 
kūrybinis variklis daugeliui kom
pozitorių.

Kartoju vieno žymaus mūsų 
kompozitoriaus mintį, kad liau
dies melodija yra jau atgyventas 
dalykas, šiandieną mes eina
me kitais keliais. Kūrybai nė
ra varžtų: kiekvienas kuria, kaip 
jis jaučia, jei tai yra nuoširdų 
ir be melo.

Kompozitoriui Banaičiui liau
dies melodija buvo jo kūrybos 
akstinas. Jis pasiliko ištikimas 
jai savo visą gyvenimą. Jūra
tė ir Kastytis yra mūsų liau
dies motyvų ir mūsų liaudies me
džiagos lobynas, kuris dar ilgai 
gyvens ir bus kitataučių ir kitų 
kartų tyrinėjimo lobynu. Kom
pozitoriaus Banaičio “primity
vumas” ir sudaro jo originalu
mą — tai yra paprasta lietu
viškos muzikos kalba, be ypatin
gų gudrybių ir vingių. Tokia 
kūryba kompozitorius Banaitis 
gyveno ir tokią suprato. Pali
kim jį būti savim pačiu: atei
tis atrinks ir išsijos grūdus nuo 
pelų. Mes dar nesam atei
tis. ,

Operos pastatymas, lyginant 
jį su pirmuoju jos rankraš
čiu, rodo sutrumpinimus. Iš 
dviejų pirmųjų aktų padarytas 
vienas. Todėl nukenčia operos 
akcija. Išmestas yra vienas per
sonažas, būtent tėvas. Pagal 
kompozitoriaus nurodymą — o-

___________ Elena Vasyliūnienė

perą prasideda žvejų pasiruoši
mu kelionėn į jūras. Tik Kas
tytis kažkoks keistas, draugai 
iš jo juokėsi, sakydami, kad jis 
ir žuvies nebegalįs pagauti. 
Tėvas irgi vaiku stebisi, net jį 
ligoniu vadina. Tai būtų sudarę 
dramatinės įtampos užuomaz
gą, kurios dabar trūko.

Nežinomos yra priežastys, 
dėl kurių opera buvo trumpin
ta. Tikriausiai jos buvo pinigi
nės. Mum gi visuomet kultūrai 
trūksta pinigų. Paplitusi, nuo
monė, kad opera buvo trumpin- 
tina dėl kompozitoriaus ligos, 
yra mitas. Beethovenas savo di
džiausius veikalus sukūrė būda
mas kurčias ir paklauskit, kuris 
kompozitorius nėra sirgęs.

St. Baras yra Chicagos o- 
pera ir opera yra Baras. Mes tu- 
rim tiktai vieną tokio didumo, to
kio kolorito ir žavaus tembro
tenorą emigracijoj, ir Barui 
pakaitalo nėra. Dėl jo pasauli
nio tembro ir balso žavumo 
yra daug kas atleidžiama ir
bronchitas, gautas atvykus iš 
Australijos. Danutės Stankaity- 
tės balsas skambėjo galingai 
ir darė deivės įspūdį. Aldona 
Stempužienė motinos rolėj at
gavo savo tembrą ir balso sti
prumą, ką ji buvo praradusi 
plokštelėj. Margarita Momkienė 
Rūtelės rolėj' buvo labai gra
ži.

Choram tenka dėmesys: jie 
skambadidingai, stipriai. Rodosi, 
moterų Amerikoje netrūksta, 
norėtųsi daugiau moteriškų 
balsų.

Pagarba maestrui Aleksand
rui Kučiūnui: jo batuta ir di
rigavimo mostai buvo lengvi, 
užtikrinti, įtikiną. Jis yra idėjęs 
daug darbo, nes. pirmą kartą 
statomą veikalą nėra lengva 
atlikti.

Lengva yra reikšti įvairias 
nuomones, bet vieno fakto 
mes nepakeisim: mes turim 
tiktai vieną lietuvišką operą 
emigracijoj, ir ji yra Chica
goj. Kaip yra sunku ją išlaikyti, 
žino^ tik tie, kurie jai dirba. 
Jiem garbė ir padėka vardu vi
sų mūsų, kurie operą mėgsta
me ar kurie jos nemėgstam. 
Tai mūsų kultūrinio gyvenimo 
pražydėjimas.

Bostone girdėjau tris operas, 
pastatytas žymios Metropolitan 
iš New Yorko: Traviatą, Otel
io ir Faustą. Bet lietuvį kom
pozitorių išgirsti skridom iš 
Bostono net į Chicagą. Tai 
ir yra tos operos prasmė: dai
nuoti ne tik lietuviškai, bet dai
nuoti mūsų kompozitorių kū
rinius.

Operos metu Chicagos salėj 
pirmoj eilėj sėdėjo niekieno 
nepastebėta ponia: tai ponia 
Irena Banaitienė, kompozito
riaus brolio žmona, kuri ant sa
vo pečių nešė visą medžiagi
nę naštą, globodama kompozi
torių jo kūrybos metu, jo li
goje bei mirties valandą. Te
gul bus jai išreikyta pagarba. 
Ačiū jum, ponia Banaitiene!

Leidžiami poeto Fausto 
Kiršos pomirtiniai raštai

Lietuvių Rašytojų Drau
gija rūpinasi išleisti poeto Faus
to Kiršos pomirtinius raštus, 
kuriuos yra suredagavęs Stasys 
Santvaras. Tai gausus kūrybos 
pluoštas, apimąs 410 mašinėle 
rašytų puslapių. Į jį įeina ei
lėraščiai, nebaigti eilėraščiai, 
Aidų aidužių fragmentai, III ir 
IV Pelenai, Pabėgėliai, užrašai 
bei samprotavimai apie litera
tūrą ir kt. Medžiaga labai įdomi 
ir būdinga, kurios išsamų pa
aiškinimą gale pateikė redakto
rius, Stasys Santvaras. Tokiam 
veikalui išleisti reikalinga žy
mi pinigų suma. Iš velionies 
palikimo galima apmokėti tik 
dalį spausdinimo išlaidų. Kitą 
dalį tikimasi surinkti iš vi
suomenės.

K. V. Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis” premjera" balandžio 29 Chicagoje. Pirmojo 
veiksmo vaizdas — žvejai ir merginos pajūryje. Dekoracijos A. Valeškos. Nuotr. Z. De
gučio

Po platų pasaulį pasidairius

OLANDIJOS KATALIKŲ VIRPULIAI
Yra pastebėta, kad, jei 

žmogus staiga pažadinamas iš 
miego, jis pakirdęs jaučia 
tam tikrą virpulį, galvos svai
gimą, nesusigaudo tikrovėje. 
Šį reiškinį perkėlus į kitą sritį, 
sakoma, kad Olandija, ilgus 
dešimtmečius miegojusi ra
miu ir giliu miegu, staiga pa
budusi, yra trūkčiojama ir 
virpinama tam tikrų virpulių 
bei svaigulių. Įvairios nau
jovės ir pasikeitimai Olandi
joje y pač pastebimi tiek Bažny
čios, tiek ir valsty’bės gyveni
me, sukeldami nemažą įtam
pą ir neramumą. Tik prisi
minkime 1970 vykusį strei
ką ir maoistų sukeltą sąmyšį, 
kuris suparalyžavo Rotte.rdamo 
uostą, o drauge importą-eks- 
portą. Anarchistai, laimėję ke
lis atstovus Amsterdamo mies
to taryboje, ramiausiai rūkė 
hašišą atidaromame naujosios 
tarybos iškilmingame posėdyje. 
Joks draudimas nepajėgia su
laikyti beplintančio erotizmo- 
seksualizmo teatru scenose ir 
pornografiniuose leidiniuose. 
Pažangaus feminizmo sąjūdžio 
atstovės viešai gatvėse dalina 
moterims antikonceptines prie
mones. Neseniai karinei tar
nybai pašaukti naujokai sa
botavo karinius įrengimus. . .

Tarsi stiprus vėjas, kuris 
dažnai suguldo tulpių laukus, 
nuolat blaško olandų jauną
ją kartą. Tasai vėjas dažnai

Pagalba 
studijuojamtiem lietuvių kalbą

Populiarios knygos “Intro
duction to Modem Lithuani
an” autoriai William R. 
Schmalstieg ir Antanas Klimas 
paruošė 115 puslapių lietuvių 
kalbos žodynėlį — “Lithua
nian-English Glos... . of Lin
guistic Terminology”.

Tai, tur būt, pirmas vie
nos specialios mokslo šakos

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba maloniai prašo visus 
poeto Fausto Kiršos bičiulius ir 
kūrybos mylėtojus tuojau 
prisidėti auka prie jo pomirti
nių raštų išleidimo. Mes laukia
me ir stambesnių aukų, nes 
Faustas Kirša, kaip vienas iš 
žymiausių pomaironinės kartos 
poetų, yra vertas savo tautie
čių paramos bent pomirtiniams 
raštams išleisti.

Visas aukas prašome siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Wri
ters’ Association, 910 Willou
ghby Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Lietuvių Rašytojų Draugijos
valdyba

virsta tikra audra, sukelian
čia sąmyšį, netvarką, pasime
timą katalikų tarpe. O tai per
simeta ir į kitus kraštus. Ho- 
landia docet!

-<>-
Nedidelė, tačiau įtakinga 

Olandijos kunigų ekstremistų 
mažuma pasiryžo radi kai iai 
“atnaujinti” seną ir garbin
gą katalikų tikėjimo ir doro
vės mokslą apie Kristaus die
vystę ir išgriauti, kaip jie sako. 
Bažnyčios tabu apie seksą.

Aukštesniųjų mokyklų stu
dentų rankose yra naujas re
ligijos mokslo vadovėlis, pa
rengtas Nimvegeno universi
teto teologų; jame teigiama, 

- kad Kristus niekad nėra įstei
gęs tokios Bažnyčios, kokia yra 
šiandien. To vadovėlio pusla
piuose neigiamas Jėzaus dieviš
kumas, tvirtinant, kad jis ne
sąs Eucharistijoje net ir sim
boliška forma ir t.t.

Daugelis pakeiti mų Olandi
jos Bažnyčioje, pradedant paša
linimu tradicinio pamaldų iškil- ' 
mingumo, baigiant džazo įve
dimu į. pamaldas, bandoma pa
teisinti II Vatikano Susirinkimo 
mokslu.

Visas tas “progresistų” są
jūdis kelia olandų katalikų, va
dinamų konservatoriais, susirū
pinimą. Jaunieji kunigai, ku
rie didžiuojasi esą pažangiais, 
vadovaujasi tikrai revoliuci
nėmis idėjomis tiek teologi-

(kalbotyros) lietuviškai angliš
kas žodynėlis. Kaip autoriai 
pratarty pasako. jis skirtas 
baltų kalbotyros studentam 
bei tyrinėtojam.

Žodynėly duoda apie 4000 
lietuvių kalbos kalbotyros ter
minų. Jie duoti alfabetiškai 
lietuvių kalba, o verčiami (kai 
kur ir kiek plačiau paaiški
nami) anglų kalba.

Tai nėra vadinamas normi
nis žodynas: jis nenurodo, ku
ri forma ar kuris žodis yra 
geriau tinkamas vartoti, o tik 
“suregistruoja”, kas ir kaip 
vartojama. Vienur kitur nuro
doma, kad žodis jau yra nebe
vartojamas (obsolete).

Visi lietuviškieji terminai 
yra kirčiuoti.

Žodynėlis yra didelio for
mato, kiekviename puslapy yra 
dvi žodyninės skiltys. Multi
plikuotas iš mašinėlės rašto. 
Išleido Pennsylvanijos valsty
binis universitetas.

Kaina su persiuntimu — 4 
dol. Norint užsisakyti, rašoma: 
Department of Slavic Lan
guage, N-438 Burro we s Build
ing, The Pennsylvania State 
University, University Park, 
Pa 16802. (Galima rašyti ir 
lietuviškai).

jos mokslo aiškinime, tiek so
cialinio bei seksualinio kunigų 
gyvenimo praktikoje. Kraštu
tiniai tų ekstremistų jau toli 
pralenkė Olandijos Bažnyčios 
pastoralinį Sinodą, kuris buvo 
palankus kunigų privalomo celi
bato panaikinimui, arba patį 
Olandijos primą kardinolą Al- 
frink, kuris II Vatikano Su
sirinkime karštai palaikė liau
dies kalbos įvedimą į pamal
das bei ragino popiežių, kad 
tasai pasidalintų savo galio
mis su viso pasaulio vyskupais.

“Tikrasis šių dienų pavo
jus yra perdėtas atkirty s iš pu
sės konservatorių, kurie jau 
nepemeša ekstremistų siautėji
mo.” Taip sako. Olandijos ka
ralienės vyras Bę^nardiis, pat
sai protestantas, bet gerai 
pažįstąs ir sekąs, kas dedasi 
Olandijos katalikų Bažnyčioje.

O tuo tarpu katalikų Bažny
čios “atnaujinimas” Olandijo
je vyksta pagal reformatorių 
himno žodžius: “Dievas davė 
žmogui laisvę, o per tą lais
vę žmogus tapo panašus į Die
vą. Toji sąžinės laisvė yra re
voliucinis dabarties princi
pas”.
- Tos gi revoliucijos galva ir 
vadas vra 39 metu, aukštas 
blondinas, buvęs jėzuitas, 
Huub Osterhuis, kuris niekad 
nenešiojo kunigiškos sutanos ir 
neužsivelka liturginių drabužių 
pamaldų ar apeigų metu.

Bet nuostabiausia ir įdomiau
sia, kad ši maža, bet karinga 
katalikų ekstremistų grupė jo
kiu būdu nenori nutraukti 
n. šių su Roma. Tai nuolat 
pareiškia įvairiomis progomis, 
kai jai prikišama herezija. 
Ekstremistai puikiai žino, kad 
tiktai priklausydami visuotinei 
Bažnyčiai gali išvengti pa
vojaus tapti maža ekstravagantų 
grupele, kokių yra daug da
bartiniame pasaulyje.

Olandijos katalikai konser
vatoriai su džiaugsmu ir vilti
mi sutiko naujo Rotterdamo 
vyskupo Šimonis paskyrimą, 
dėl kurio taip plėšėsi progre- 
sistai, visaip jam grasindami ir 
reikalaudami, kad jis nuo pa
skyrimo atsisakytų. Bet laimė
jo popiežiaus Pauliaus VI 
nusistatymas atnaujinti Olandi
jos Bažnyčios hierarchiją, kad 
būtų išvengta formalios schiz
mos. Pažįstantieji Olandi
jos gyvenimą sako, kad šian
dien vysk. Šimonio kunigų 
sęminarija turi daug daugiau 
kandidatų į kunigus, negu kitos 
vyskupijos.

Panašiai įvyko ir su Roer- 
mondo vyskupo Gysen pasky
rimu; jį popiežius pasirinko ne 
iš tos vyskupijos kapitulos pa
siūlytų trijų kandidatų. Ir šį 
kartą būta protestų, nepasiten
kinimo progresistų eilėse, bet, 
to nepaisant, patsai popiežius 
vyskupą Gysen konsekravo Ro-

(nukelta į 5 psl.)



1972 m. gegužės 12, nr. 21 DARBININKAS

LB TARYBOJE
JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS Sestosios tary
bos TRECIOSIOS SESIJOS 
1972 BALANDŽIO 28-30 
CHICAGOJE NUTARIMAI VI
SUOMENINIAIS REIKALAIS

Veiklos pranešimus visuo
meniniais reikalais JAV LB ta
rybos sesijoje pateikė JAV LB 
centro valdybos pirmininkas 
Vytautas Volertas ir JAV LB 
centro valdybos vicepirminin
kas visuomeniniam reikalam 
Algimantas Gečys.

Pranešimus svarstė ir nutari
mus pasiūlė JAV LB tarybos 
politinių-informacinių reikalų 
komisija, kurią sudarė pirm. dr. 
P. Vileišis, J. Ardys, V. Bal
čiūnas, dr. K. Bobelis, A. Gečys, 
dr. P. Kisielius, dr. E. Lenkaus
kas, A. Mažeika, B. Nainys , J. 
Skrinska, J. Stiklorius.

Vėliau visa taryba siūlymus 
diskutavo, papildė ir balsavi-
mo būdu priėmė. Balsus skai
čiavo balsų skaičiavimo komi
sija, kurioje buvo dr. K. Bo
belis, A. Mažeika, J. Stiklo- 
rius.

JAV LB Taryba nutarė:
1. Sėkmingam Lietuvos iš 

rusiškojo ir komunistinio oku
panto vadavimo darbui padė
tų glaudus JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos bendradarbia
vimas, todėl JAV LB taryba 
nutarė, kad:

a. JAV Lietuvių Bendruo
menė ir Amerikos Lietuvių 
Taryba sutaria esą lygūs partne
riai, abu atlieką reikalingą ir 
naudingą Lietuvos laisvinimo 
darbą.

b. JAV LB ir ALT tariasi dėl 
politinės linijos ir darbų su
derinimo.

c. Šiam tikslui JAV LB 
ir ALT sudaro bendrą koordi
nacinį komitetą po tris atsto
vus iš kiekvienos institucijos.

d. Koordinacinio komiteto 
siūlymai aprobuojami atitinka
mų vyriausiųjų * JAV LB ir 
ALT organų, skelbiami visuo
menei ir vykdomi laikantis tar
pusavio susipratimo dvasios ir 
džentelmeniškumo principų.

e. Vasario 16 aukos skiria
mos Lietuvos laisvinimo 
darbams ir jų rinkimas JAV 
LB rengiamuose minėjimuose 
vykdomas pagal aukotojo apsi
sprendimą. JAV LB taryba 
kviečia ir visus kitus mūsų 
veiksnius sudaryti sąlygas au
kotojo apsisprendimo principą 
įvykdyti.

f. Tam tikrais atvejais išei
vijos svoriui sustiprinti . abi 
institucijos sudaro bendras de
legacijas, lankančias JAV val
džios įstaigas, pareigūnus, ir ki
tomis atitinkamomis progomis.

g. JAV LB taryba kviečia 
lietuvių spaudą, radijo valandė-

PO PLATŲ PASAULĮ PASIDAIRIUS
(atkelta iš 4 psl.)

mos Šv. Petro bazilikoje, į tas 
iškilmes pakvietęs ir kard. Alf- 
rinką, kad ir tas, drauge su 
popiežiumi, uždėtų konsekruo
jamajam ant galvos rankas. 
Naujasis 39 metų vysk. Gysen 
yra tos pačios linijos, kaip ir 
vysk. Šimonis: tramdyti Olan
dijos Bažnyčioje visokius kraš
tutinius išsišokėlius, kurie 
drumsčia Bažnyčios gyvenimą 
ir jos pažangą Olandijoje.

Pažymėtina, kad dėl vysk. 
Gysen paskyrimo buvo jau 
silpnesnės reakcijos, negu 
prieš metus dėl vysk. Šimonio. 
Kitas raminantis reiškinys yra 
sėkmingas dialogas tarp Romos 
ir Olandijos vyskupų. Paskuti
niuoju laiku du Olandijos 
vyskupai — Bredos ir Bois- 
le-Duc — atvyko į Romą kal
bėtis su Kurijos kardinolais dėl 
į vidurines Olandijos mokyk
las įvesto naujo religijos va
dovėlio. Po to vizito minėti 
vyskupai, grįžę namo išgavo 
iŠ vadovėlio autorių sutikimą 
pakeist ir ištaisyt neaiškius ar
ba net klaidingus to vadovėlio 
posakius. Tai jau tam tikras 
atolaidis.

-o-
Teisingai Newsweek nese

niai rašė: “Dabartinis nera

les ir lietuvių visuomenę pa
dėti šiuos jos nutarimus popu
liarinti ir įgyvendinti.

2. JAV LB taryba:
a. užgiri a JAV LB centro 

valdybos vykdomą Talkos Lie
tuvai sekcijų steigimą ir pagei
dauja, kad minėtų sekcijų veik
lai būtų pateikta programa, pa
brėžiant informacinių žinių rin
kimo svarbą efektyviam Lie
tuvos bylos darbui;

b. užgina JAV LB centro 
valdybos išvystytą veiklą poli
tinių ryšių srityje, ragindama 
taip pat plėsti šią veiklą ir 
periferijose;

c. rekomenduoja skirti dau
giau lėšų informacijai ir dau
giau siekti politinių kontaktų 
su svarbiais Amerikos politi
nės opinijos formuotojais.

3. JAV LB taryba paveda 
JAV LB vykdomiesiem orga
nam aiškinti bendruomenės na
rių šeimom apie žalą siunčiant 
vaikus į Lietuvos okupanto ren
giamas pionierių stovyklas.

4. JAV LB taryba užgiria 
ligšiolinę JAV LB centro valdy-
bos veiklą Lietuvos laisvini
mo srityje ir reiškia jai padė
ką.

JAV LB tarybos prezidiumas: 
Vytautas Kamantas, Vaclo
vas Kleiza, Edmundas Lenkaus
kas, Stepas Matas, Antanas 
Razma

MOTINA
(atkelta iš 3 psl.) 

pražūtingom apraiškom nu
galėti.

-o-
Motinos dienos proga, že

mai lenkdami galvas prieš 
savo motinas, sveikinkim gy
vąsias ir linkėkim sveikatos ir 
ištvermės tolimesnei kovai su 
visopiis negerovėmis, o miru
sias prisimindami, už jas pa
simelskim. Papuoškim, kurie 
galim, mirusiųjų motinų kapus 
pavasario gėlėmis ir uždekim 
ten žvakę . . .

Jaunom lietuvaitėm moti
nom nuoširdžiai palinkėkim tau
tinės sąmonės, noro, drąsos, 
nuotaikos, ryžto bei sugebėji
mo ir ištvermės kovoti už 
išlaikymą doros ir lietuvybės 
idealų savo gražiame jauname 
“atžalyne”.

Šviesiu pavyzdžiu šiame rei
kale tebūna mum trečios, o 
net kartais ir ketvirtos . kartos 
lietuvaitės ir lietuvaičiai, savo 
motinų pastangų dėka šian
dieną dar puikiai kalbą ir 
net rašą lietuviškai. Jie daly
vauja lietuviškose jaunimo or
ganizacijose, sąmoningai sielo
jasi Lietuvos reikalais ir yra 
matomi mūsų demonstracijų 
pirmose gretose.

Kalpas Uoginius

mumas, nors ir sulaužė tra
dicinį įsitikinimą, kad Olandija 
esąs ramus kraštas, vis tik 
neprivedė krašto prie kata
strofos. Švietimas pasilikęs 
aukštumoje, sanitarinis aprūpi
nimas — tarp geriausiųjų 
pasaulyje, skurdo beveik nėra, 
kriminaliniai nusikaltimai ne
žymūs.”

Betgi ekstremistai dar vis 
nenusileidžia. Grupė • katalikų 
kunigų, susibūrusių į Amstel- 
kerk, savo mišių metu skaito 
Naujojo ir Senojo Testamento 
ištraukas, įsipila raudono vy
no į konjako taures, dalina 
juodos duonos gabalus komuni
jai, kuriai konsekruoti pavarto
ja visai kitus, negu nustatyta, 
konsekracijos žodžius . . .

Jau senovės romėnai saky
davę, kad visi keliai veda į 
Romą. Gal ir toji Amstelkerk, 
kiek paklaidžiojusi, suras teisin
gą kelią, kuris veda į Romą. 
Kitaip, atkritę nuo Petro uolos, 
liks mažu akmenėliu, kuris, 
nuriedėjęs į pakalnę, gali vi
sai išnykti.

J. Verus

(Kitame Darbininko numeryje 
— “Kokia iš tikrųjų Bažnyčios 
padėtis Lenkijoje“.)

Grandinėlė balandžio 9 Creswood salėje Clevelande šoka dovanų šokį. Nuotr. K. Sragausko

TŪKSTANTIS JAUNUOLIŲ ĮSIJUNGĖ DARBAN
Antrasis pasaulio lietuvių 

kongresas, galima sakyti, čia 
pat. Įvykis ne eilinis, reika
laująs sutartinio darbo, dide
lių pastangų, didelio pluošto 
dolerių. Į JK ruošos darbus 
visame laisvajame pasaulyje 
jungiasi jaunimas, organizuo
ja komitetus, komisijas, ren
ka aukas, peticijai parašus, 
svarsto vietoje problemas, ku
rios būtų gvildenamos pačia
me kongrese, pagaliau išren
ka savo atstovus, kurie kong
rese pristatys to krašto ar tos 
vietovės kylančias, degančias, 
svarstytinas problemas.

Vyresniųjų balsas: Ką duos 
šis kongresas? Ar jaunimas pa
siruošęs perimti lietuviškojo gy
venimo darbus, jo vairą? Ar 
verta kloti tokį pluoštą dole
rių vienam įvykiui?

Jaunimas savo darbu atsako: 
' Mes ruošiamės ir jungia

mės šiam įvykiui rimtai. Mes 
planuojam klausimus svarsty- 
bom. Mūsų atstovai nuspręs 
mūsų veiklos ir ateities darbų ke
lią. Padėkit mum. Padėkit dar
bais,' padėkit doleriu . . .

Vyresnieji teigia: jaunimas 
nutolsta nuo lietuviškos veik
los, jis nepavyzdingas. Dažnai 
jie klausia: kur jaunimas, kad 
nematyti jo salėse, paren
gimuose, ir pan. Žodžiu, daug 
klaustukų . . . Daug abejonių. 
Ir tai suprantama. Juk gyve
nimas toks sudėtingas, toks į- 
vairus, kad vieniem jaunimas 
atrodo galįs mus apvilti, ki
tiem gi . tas pats jaunimas 
atrodo žadąs gražesnę ateitį.

Šių minčių sūkuryje jau
nimas dirba visame laisvajame 
pasaulyje. Vieni ruošiasi kong
resui, kiti, net pora tūkstan
čių, ruošiasi tautinių šokių 
šventei.

-o-

Kada įvykis artėja, kada dar
bų gausa tokia sudėtinga, kal
binam ir II-jo PLJK komiteto 
pirmininką Romą Sakadolskį. 
Juk jo rankose degantieji už
daviniai, jo būstinėje įvairios 
žinios, informacijos.

-Kaip tad vyksta pati JK 
ruoša? — smulkus ir papras
tas klausimėlis.

— Negalit įsivaizduoti. Jau 
šiandien įvairiose lietuvių ko
lonijose ir kraštuose J K ruo
šai dirba virš 1000 jaunimo. 
Dirba įvairiose komisijose, Jau
nimo metų komitetuose, kurie 
visur buvo suorganizuoti. Pats 
darbas sudėtingas, keliąs 
daug klausimų ir problemų, 
tad vietos atstovai, komitetai 
ir komisijos yra tie tiesiogi
niai JK komiteto talkininkai. 
Džiaugiuosi jaunimo darbais, 

jo talka ir ryžtu. Viep tik 
Chicagoj įvairiose J K komiteto 
žinioj veikiančiose komisijose 
dirba virš 300 jaunuolių. A- 
merikoj į darbą įsijungusių 
jau turim virš 600. Visame 
pasaulyje, kaip minėjau, jie 
gerokai viršija tūkstantį, ir 
šis skaičius kasdien didėja, nes 
ir pats įvykis artėja.

— O kaip su informacija? 
Kaip sugebat pasiekti savo 
padalinius, atstovus?

JURGIS JĄNUŠAITIS

— Prie J K komiteto esam 
suorganizavę gerą ir plačią 
informacijos tarnybą. Kaip 
pastebėjot, spausdinam II PLJK 
Žiniaraštį. Jo spausdinam 800. 
Siunčiam oro paštu visiem 
LB padaliniam, JK komite
tam, komisijom, atstovam, pa- 
komisijėm, visai lietuviškai 
spaudai, radijo valandėlėm, 
LTV. Šis žiniaraštis pasiekia 
visame laisvajame pasaulyje 
veikiančias mūsų institucijas. 
Žodžiu, informacija ir ryšys 
yra glaudūs.

— O kaip su pinigėliu ? 
Prašoma suma yra didelė. Ką 
su ja veiksit?

— Finansai — svarbiausia 
ir sunkiausia problema. Be lė
šų nebūtų įmanoma įgyvendin- 

* ti daugelio planų? Pinigai ne
bus išmokami tiesiogiai atsto
vam. Sutelktos lėšos bus reika
lingos padėti atvykti kitų 
kraštų atstovam. Juk tuose 
kraštuose yra neturtingų ir 
blogiau gyvenančių lietuvių, 
nepajėgiančių mokėti didesnių 
sumų už jaunimo keliones. 
Kitu vietovių atstovai keliones 
apsimoka patys. Pinigai rei
kalingi patalpų nuomom, leidi
niam, informacijai. Yra ir 
daugybė įvairių smulkių, ta
čiau pinigo reikalaujančių dar
bų. Šį sunkų uždavinį suma
niai vykdo finansų komisija, 
vadovaujama energingo vyro 
dr. J. Kazicko. Darbas eina. 
Kiek sunkiau su Chicaga, bet 
ir čia, tikimasi, darbai pajudės. 
Drauge turiu pažymėti, kad vi
suomenės sudėti pinigai bus 
naudojami taupiai ir sąžinin
gai. Be reikalo nebus išleis
tas centas. Taip jau yra nu
sistatyta, to laikysimės.

— Kokia dvasia vyraus kon
grese? Ar nemaištausit prieš 
vyresniuosius? Ar kongresas 
bus darbingas?

— II-sis PLJ kongresas 
tikrai vyks patriotinėj dva
sioj. Abejojantieji galės įsiti
kinti. Tai ' rodo ir mūsų su
planuotos studijų ir stovyklų 
bei paties kongreso atidarymo 
programos. Jaunimas, savaime 
suprantama, visas problemas 
spręs jaunimo dvasioj, ta
čiau tai nemaištavimas prieš 

Tautinių šokių mokytoja Regina Bagdžiūtė (antra iš kairės) 
su savo sambūrio Žilvičio nariais, kurie drauge su Ne
muno šokėjais sudaro jungtinę Brazilijos tautinių šokių gru
pę. Visi jie vyksta į ketvirtąją tautinių šokių šventę.

Nuotr. A. Saulaičio

vyresniuosius, bet nuoširdus 
savų problemų išsakymas. 
Antra vertus, šį J K globoja 
PLB valdyba, juo rūpinasi tos 
valdybos vicepirmininkė jauni
mo reikalam Milda Lenkaus
kienė. Nuolat kalbamės su 
PLB pirmininku Stasiu Barz- 
duku. Esam glaudžiai susiję su 
Lietuvių Bendruomene ir vi
sus darbus dirbsim drauge. 
Gi pats kongresas, manau, 
bus darbingas, nes į jį su
važiuos patys geriausieji jauni
mo atstovai. O ateitis paro
dys, ar mūsų lūkesčiai išsi
pildė, — kalbėjo II-jo PLJK 
komiteto pirm. Romas Saka- 
dolskis.

NEW BRITAIN, CONN.
Nauja L. B. apylinkės 

valdyba
L. B. New Britain apylinkės 

visuotinis metinis nariu susirin
kimas įvyko kovo 18 naujai 
valdybai ir kitiem organam iš
rinkti.

Narių ir valdybos sutikimu, 
ateinantiem metam pasiliko ta 
pati valdyba, tik pareigomis 
pasiskirstė kitaip. Į L.B. New 
Britain < apylinkės valdybą 
garbės nariu įėjo lietuvių pa
rapijos vikaras kun. Jonas Rik- 
teraitis. Valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: Algirdas Dūda- — 
pirmininkas, Juozas Balčiūnas — 
vicepirm., Bernardas Vilčins
kas — sekretorius, Juozas Liū- 
džius — iždininkas ir Juozas 
Raškys jaunimo reikalam vado
vas. Kontrolės komisijon iš
rinkti: Kazys Stasi ukevičius— 
pirmininkas, Juozas Leiberis 
ir Kazys Zavickas — nariai.

Linkėtina naujajai valdybai 
geriausios sėkmės!

.Jonas Bernotas

— Vysk. Paulius Marcinkus, 
atvykęs iš Romos, balandžio 
30 Cicero, III., Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 140 
vaikučių.

— Vyt. Alanto istorinis ro
manas “Šventaragis” spausdina
mas Vilties leidyklos. To pa
ties autoriaus stambų roma
ną “Amžinasis lietuvis” spaus
dina Nidos knygų klubas, šio 
romano bus dvi dalys, kurių 
pirmoji baigiama spausdinti.

VISUR
«— Prezidento Nixono sveiki-- 

nimą JAV LBtarybai telefonu 
perdavė prezidento asistentė 
A. Hasek, paskambinusi į LB 
tarybos sesijos posėdžių salę 
Sheraton-Chicago viešbutyje ir 
kalbėjusi su JAV LB CV vice- . 
pirm. Algimantu Gėčių.

— Dail. V. Vizgirdos iš Bos
ton, Mass., dailės kūrinių paro
da rengiama Los Angeles, Calif., 

^birželio 18 Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos rengiamos Lietu
vių dienos proga.

— PLB valdybos pirm. Stasys 
Barzdukas ir vicepirmininkai 
dr. Henrikas Brazaitis, Milda 
Lenkauskienė ir dr. Algirdas 
Nasvytis lankėsi Chicagoj, daly
vavo JAV LB tarybos sesijoj ir 
buvo operos “Jūratė ir Kas
tytis” premjeroj.

— Ketvirtoji tautinių šokių 
šventė įvyks liepos 2 Chicagos 
amphiteatre. Bilietai jau atspaus
dinti ir greitu laiku bus par
davinėjami.

— JAV LB tarybos sesijoj 
Chicagoj dalyvavo trys JAV 
Lietuvių Bendruomenės steigė
jai inkorporuotojai. Tai dabar
tinės LB tarybos nariai prel. Jo
nas Balkūnas ir dr. Petras Vi
leišis ir svečias Lietuviu Skautu 
Sąjungos tarybos pirmininkas 
vyr. sktn. Antanas Saulaitis.

— Vytas Radys tvarkys tech
niškus reikalus amphiteatre lais
vojo pasaulio lietuvių IV-tosios 
tautinių šokių šventės metu.

— Vincentas Liulevičius ir po
nia buvo garbės svečiais 
JAV LB tarybos sesijos pietuo
se, kurių metu V. Liulevičius 
buvo pagerbtas už jo 25-rių 
metų darbą įsteigiant ir dirbant 
Pasaulio Lietuvių Archyve. Jam 
įteiktas Lietuvių Fondo medalis.

— Philadelphijos LB rengia 
jaunos dailininkės Kristinos 
Kutkutės tapybos ir grafi
kos darbų parodą “Lietuvių 
Banko” (Liberty Federal Sa
vings and Loan Association) 
patalpose (202 North Broad 
St., Philadelphia). Paroda bus 
atidaryta gegužės 13, šeštadie
nį, 7-10 vai. p. p., ir gegužės 
14, sekmadienį 1-6 vai. p.p.
K. Kutkutė, anksčiau studijavu
si Philadelphia College of Arts, 
šiemet baigia The Pennsylva
nia Academy of Fine Arts. Be
studijuodama nekartą buvo ga
vusi už savo dailės darbus aukš- z 
čiausius atžymėjimus.

— Antrojo lietuvių jaunimo ' 
kongreso vakaro dalyvių re- « 
gistracija baigiasi gegužės 15. ? 
Norintieji dalyvauti (iki 30 * 
metų amžiaus) kreipiasi: Dalia Z 
Kučėnienė, 6641 So. Troy St., * 
Chicago, III. 60629. Tel. (312) 
434-0706. Kongreso vakaro ko
misija prašo dalyvių atsiųsti . 
programoj planuojamo atlikti 
kūrinio magnetofoninę juostė-.; 
lę, savo nuotrauką su vardu, ' 
pavarde, adresu, gimimo data,? 
talento apibūdinimu, ką norėtų* 
programoj atlikti, kiek laiko į 
užimtų ir ar planuoja daly-^ 
vauti II PLJK. į

— PLB ateinantis seimas* 
įvyks 1963 rugpiūčio 30 —į“ 
rugsėjo 2. Dėl vietos dar ne-' 
apsispręsta. Siūloma Washing-1; 
tonas, Clevelandas ar Chi--’ 
caga. ?
— “Pirmyn” choras Chicagoj;; 
ateinančiam sezonui pasirinko^ 
Johann Strauss operetę “Cigo- -< 
nų baronas”. Repeticijos jau^ 
pradėtos.

— Kan. Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų iš okupacijos meto 
tomą, pavadintą “Milžinų rung
tynėse,” Nidos knygų klubas 
jau išspausdino ir atidavė ri
šyklai.

— Nijolė Diminskaitė pa
kviesta talkinti IV-tosios tau
tinių šokių šventės komitetui 
paruošiamuosiuose darbuose.
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New Yorko ateitininkai

džiamas dail. Adomo Galdiko 
aliejiniais dažais nutapytas pa
veikslas. Bilietus galima įsigy-

ateities pietai

Į STOVYKLAS!
lieka su mumis.savimi, bet ir

Red.

V
savo vaikus

Kur: Wasaga Beach, Kanadoje

savo vaikus į vasaros 
Leiskite savo jauni-

87th Road, Woodhaven, 
11421.

vo?” yra beveik neįmanoma. 
Kiekvienas skirtingai žiūrim į 
stovyklos prasmę. Bet žinome, 
kad ji daug duoda, kad ji il
gam laikui

S+raipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųs
kit: “Ateities Aušra“, 439 Lincoln Avenue, Brooklyn, N.Y. I 1208 

Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (2 I 2) 647-7347

kai tas jau-

Mokslo metai jau baigiasi. 
Žvilgsniai vis daugiau ir 
daugiau krypsta į mokyklų 
langų pusę, kur, pažvelgę 
laukan, galim pajusti naujai 
bundančią nuotaiką, kurią net 
pats oro šiltumas sužadina. 
Neišvengiamas svajojimas api
ma mintis. Negaliu sulaukti va
saros. Kažin kokia bus šių 
metų stovykla? Įdomu, ar bus 
visi draugai, su kuriais praeitais 
metais susipažinau? Kažin ar tė
veliai leis važiuoti į stovyklą?

Manau, kad nemažas skaičius

ir juos iš savo 
idami stovyklos 

vadovybėm ir jų paruoštom 
programom.

Ir taip turėtų būti. Stovyk
los kiekvienam jaunuoliui pa
lieka neišpasakytą įspūdį. Jei 
stovykla prastai suorganizuota, 
jos vadai nepasiruošę, jau
nuolis iš jos nieko nepasi- 
sems. Jis praleis savo laiką 
nuobodžiaudamas; ne daug ko 
gero siekdamas ar ieškodamas.

Atvirkščiai, jei stovykla gerai 
suplanuota ir programa ak
tuali ir gerai atliekama, re
zultatai gali būti puikūs. Vien 
tik nuotaika gali jauną žmo
gų teigiamai paveikti. Jis ne 
tik žaidžia su lietuviais lietuviš
koje aplinkoje, bet ir pergyve- 

kaip sugyventi, kaip pasidalin
ti savo mokslusrir išradimais su 
Įeitais. jis ' dviejų savaičių

NEW YORKO ATEITININKŲ 
METINĖ ŠVENTĖ

Balandžio 29-30 įvyko New 

čiai iš kitų miestų šeštadienio 
vidurdienį suvažiavo į Kultū- 

inž. Anta-
nąs Sabalis paskaita. Jis 
kalbėjo apie savęs pažinimą, 
kuris taip svarbus dabarties 
jaunuoliui, ypatingai lietuviui. 
Kalbėtojas net kiekvieno pa
klausė, ką jis mano apie save, 
paskui davė eilę patarimų, 
kaip galima pradėti save pažinti. 
Buvo sudaryti 
liai įvairiem 
grinėti.

diskusijų būre-
klausimam na-

Po paskaitos visi svečiai iš
siskirstė į nakvynių namus. 
Vakare vėl susirinko į Kultū
ros Židinį, kur buvo šokiai.

Sekmadienį visi jaunučiai, 
jauniai, moksleiviai ir studen
tai susirinko į Maspetho baž
nyčią išklausyti mišių, kurias au
kojo N. Y. ateitininkų dvasios 
vadas kun. J. Pakalniškis.

buvo

Visi išsiskirstė į namus su 
gražiais prisiminimais.

Rytis Balčiūnas

Įžodis ateitininkų metinėj šventėj balandžio 30 Kultūros Židinyje. Nuotr. P. Ąžuolo

ATEITIES AUŠRA

Mačiau, girdėjau

bėgyje užauga, 
rūpinasi ne tik 
savo draugais.

Kas atsitinka, 
nas žmogus grįžta į namus?
Jis aiškiai yra paveiktas. Jis 
jaučiasi, kalba ir elgiasi kitaip.

Stovyklos padarytas įspūdis 
negali būti atpasakojamas., 
Mes galim paminėti įvykius, 
kurie mus palietė. Galim pa
rodyti pažymėjimus už lietuviš
kumą, sportą. Bet atsakyti į 
klausimą “Na,- kaip ten bu-

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
RENGIAMI PAVASARIO KURSAI

Kada: 1972 gegužės 26-29.

baiga pirmadienio vidudienį.

venimo tėkmėj.
Tikslas: Susipažinti su atei- 

sušiandieninti ir pritaikyti sa
vo gyvenimui.

Kursų programa padalinta 
į tris dalis:

I. Ateitininkai istorijoje — 
a. Paskaita — idėjos ir sąly
gos, kurios buvo sąjūdžio prie
žastimi. b. Filmas — “Į septin
tąjį dešimtmetį” — dokumenti
nis filmas apie SAS • prieš- 
kongresinę stovyklą ir aštuntąjį 

resą.

kun. Stasys Yla, atstovas iš 
MAS centro valdybos — Ro
mas Puteris iš Toronto, kun. 
J. Pakalniškis — N. Y. atei

mininkas, inž. K. Vainius ir
Petras Tutinas — N. Y.

Pradžioje buvo įžodis, kurį 
davė du jaunučiai, vienuoli
ka jaunių ir keturi mokslei
viai. Įžanginį šventės žodį ta
rė A. Balsys. Toliau kalbėjo kun. 
Stasys Yla apie jaunimo dva
sios išlaikymą. Kalbėjo ir Ro
mas Puteris ir kun. J. Pa
kalniškis bei K. Vainius, atei
tininkus pavadinęs “Super-jau- 
nimas”.

Pabaigoje Petras Tutinas pa
reiškė padėką visiem, kurie prisi
dėjo prie šios šventės surengi
mo. Paskui buvo bendri pie
tūs. Tuo ir baigėsi New Yor- •

Leiskite 
stovyklas! 
mui dirbti, žaisti, mokytis atei- 
tininkiškoj aplinkoj ir dvasioj. 
Leiskite jiem, smagiai pralei
džiant laiką, prasmingiau su 
savim susipažinti!

Viliuosi, kad kiekviena atei
tininkų stovykla bus šią vasa
rą pilna.

II. Ateitininkų ideologija— 
a. Paskaita — bendra ideologi
jos apžvalga. b. Simpoziu
mas I — Pasaulėžiūros ir 
ideologijos “aptarimas“; simpo
ziumo dalyviai aptaria ideolo
giją iš savo srities taško, c. 
Simpoziumas II — Simpoziu- 

mais.
III. A. veikla, 

vadų pareigos. 
Simpoziumas III— Kodėl 

mes siekiame
ri.
veikiame ir 
veikloj.

Pavasario
mokestis — 5 dol., kursų —20 

nori dalyvauti,
šomi užsiregistruoti pa: 
gustą Šaulytę, 2639. W. 
St. Chicago, Ill. 60652.

pra-
Au-

86th

Kovoje su pasaulio dechris- 
tianizacija itin yra svarbu su
jungti apsigynimo momentas 
su kuriamąja kultūrine staty
ba.

Prof. St. Šalkauskis

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100: vii

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS — $96.00
54 inč. pločio ir 54 inč. ilgio, 
kutai aplinkui, gražiai gėlėtos 
(500 rublių vertės)
Oro paštu — $113.00

Ateitininkų šventės garbės prezidiumas sustojęs įžodžio metu. Gilumoje ties vėliava kun. J.
Pakalniškis, K. Vainius, R. Puteris, kun. S. Yla ir A. Norvilą. Nuotr. P. Ąžuolo

KAILIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas 
— pilna kaina tik $108.00.

<500 - 600 rublių vertės)

periodiškai leidžiamą žurnalą 
“Gaudeamus” šiuo metu reda
guoja Studentų Ateitininkų Są
jungos centro valdyba Chica- 
goj. Po kito numerio redagavi
mo darbą perims Onilė Vaitkutė, 
gyvenanti Clevelande. Linkime 
Onilei daug kantrybės ir sėk
mės naujose pareigose.

— Sveikinam N. Y. vyres
niųjų moksleivių ateitininkų

vyrą Petrą, kurie balandžio 
14 susilaukė sūnaus Antano 
Prano Gintaro.

— Antanas Razgaitis nuo ge
gužės 1 perėmė N Y -mokslei- 
vių Marijos Pečkauskaitės kuo
pos globėjo pareigas. Linkime 
sėkmės!

— Naujos Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos centro val
dybos rinkimai įvyks Daina
voj per moksleivių stovyklą 
— birželio 24-25. Dabartinė 
centro valdyba kviečia visus, 
ypatingai rytinio pakraščio at
stovus, dalyvauti šiuose svar
biuose rinkimuose. Taip pat, 
jei yra asmenų, kurie norė
tų perimti naujos centro valdy
bos darbą prašom .apie
’pranešti Eugenijui" Gircfaųskui,- 
24 MaVnard Avenue, Toronto 

"■^"Ontario, Canada.

“Ateitis" yra redaguojama To
ronte. Jos vyriausias redakto
rius: kun. Jonas Staškevičius. 
Į žurnalo kolektyvą įeina: Rita

VASAROS STOVYKLŲ 
VIETOS IR DATOS

Ateitininkų rengiamos stovyk
los šiais metais vyks penkiose 
vietovėse skirtingomis dato
mis. Kviečiame visus ko grei
čiausiai į šias stovyklas re
gistruotis.

birželio 18— liepos 1.
Jaun. moksleivių Dainavoj

— liepos 2 — 15.
Jaun. ir moksl. Wasagoj — 1931 metų. Tai buvo pirmo- 

liepos 23 — rugp. 5.
Jaun. ir moksl. Neringoj — 

rugp. 6 — 19.
Los Angeles ir Baltijos da

tos dar neprisiųstos MAS centro 
valdybai.

Registracijos lapus į stovyklas 
galima įsigyti centro valdy-

vadovės Rasa Navickaitė ir Bernadeta TutinaitėJaunučių 
įteikia ženkliukus naujiem jaunučiam: Linui Baneliui ir Al
giui Lukoševičiui. Nuotr. P. Švitros

Juozapavičiūtės, Dalia Keblins- 
kaitė. Vincas Kolyčius, Alinis 
Kuolas ir Vytas Pranaitis. Visi 
ateitininkai skatinami siųsti sa
vo 
nas 
St.,

kūrybą adresu: Kun. Jo- 
Staškevičius, 94.1 Dundas 
W. Toronto, Ont. Cana-

Iš ST. ŠALKAUSKIO RAŠTU

Ateitininkai yra pašaukti 
adėti mūsų visuomenės 
- rauk Įėjimo darbą nuo sa- 

tąi'-vęs.. (rotas darbai turėtų »pra- 
„šidė tL tuoju u. * *-> wėi i e k» tk * -

delsiant. •_________________

Aiškiai susipratę, tvirtai su
siorganizavę ir įgiję nenuils
tamo veiklumo, ateitininkai tu
rės visas reikiamas sąlygas at
silaikyti gyvenimo kovoje ir 
realizuoti savo idealus.

globėjus

stovyklą
MAS ry-

nori sto

boję ir pas vietinius 
bei vadovus.

Rytinio pakraščio 
Neringoje organizuoja 
tų apygarda. Kas 
vyklauti arba kas nori stovyk- 

pareigas, 
Antaną 
Boule- 
11207.

loję eiti 
prašom registruotis pas 
Razgaitį, 361 Highland 
vard, Brooklyn, N. Y. 
Tel. (212) 827-9865.

Gamtos draugo ekskursijos 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo pradėtos rengti prof. 
Prano Dovydaičio iniciatyva nuo 

sios ateitininkų stovyklos. 
Ekskursija prasidėdavo Kaune, 
plaukdavo laivu Nemunu žemyn, 
paskui per Kuršių mares, ap
lankydami Nidą, Juodkrantę, 
Klaipėdą. Siekdavo ir Palan
gą. Ekskursijos būdavo Jie- 
pos pradžioj.

siuntiniai į

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

Vęrtįx\giaųsia( dovana
Jūsų giminėm —

. i A z* *
10 SKARELIŲ — $54.90
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėl

spalvų. (250 rublių-vertės) 
Oro paštu — $63.40

žieminiam paltui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardai 
vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% 
vilna, 2 paklodės, (dvigulio 
dydžio). 2 pagalvių įvalkai, 
6 turkiški rankšluoščiai

(1500 rublių vertės)

siuntinių.

REIKALAUKITE MUSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

Labai svarbu
JŪSŲ PAČIŲ siuntiniai 
jei norit prekes nupirkti jūs 
patys, siųskite savo siunti
nius pre mus. Mes suteikia- 

Įme patikimą, greitą ir ga
rantuotą patarnavimą.
Naudoti rūbai
Specializuojamės sutvarkyti 
be muito vartotų rūbų ir as
meninių reikmenų siuntinius 
svečiam iš USSR. Prašykite 
mūsų specialių biuletenių.

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!
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operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

PAVASARIO PLANAI IR 
JAUNIMO VASAROS STOVYKLOS

PUTNAM, CONN.

TURTO PALIKIMO 
REIKALU

Klausimas
Mudu su vyru turim namus 

ir pinigų banke. Viskas yra abie
jų vardu. Jei aš mirčiau, tai 
norėčiau, kad pusė namų ir pu
sė banke turimų pinigų būtų 
atiduota mano vaikam. Ar ga
liu sudaryti tokį testamentą, 
kad, man mirus pirmiau už 
vyrą, mano dalis būtų atiduo
ta tam, kam aš paskiriu?

Skaitytoja, N. J. valstija

mane sumušė, aš negalėsiu gauti 
skyrybų. Man toks mano ad
vokato aiškinimas skamba la
bai durnai. Koks vyras muš savo 
žmoną kitų žmonių akivaizdoj?

Prašau man parašyti, ar ma
no advokatas žino, ką kalba, 
ar plepa be pagrindo.

Žmona, Massachusetts

Pavasarį jaunimas ir tėvai 
svarsto, kaip praleisti vasaros 
atostogas.

Balandžio 16 Putname įvyko 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių rėmėjų centro valdybos 
posėdis.

Motinėlė Aloyza supažindi
no posėdžio dalyvius su naujai 
išrinkta kongregacijos vadove 
(anksčiau vadinama motinėle) 
sesele M. Margarita, kuri ge
gužės 28 perims pareigas.

‘tuziazmu. Birželio 18 Neringoj 
vyksta iškyla-sąskrydis. 11:30 
vai.
tėvų paviljono šventinimas. 
Paviljono mecenatas — kun. V. 
Puidokas. 1 vai. pietūs. 2 vai. 
meninė dalis. Dalyvauja O. 
Ivaškienės tautinių šokių gru-

- mišios, pamokslas ir 
paviljono

Atsakymas

Atsakymas
Kadangi visas Tamstų tur

tas yra abiejų vardu (jointly), 
vienam mirus, viskas teks ki
tam. Tas, kuris mirs pasku
tinis, galės turtą palikti, kam 
jis arba ji nori.

Negaliu suprasti žmonių, ku
rie neturi pasitikėjimo savo ad
vokatais ir randa reikalo “pa
tikrinti” su kitu advokatu 
savo advokatų kompetentingu
mą. Be to, tai ir mane pastato 
į nepatogią padėtį.

Jei Tamsta nori, kad vaikai 
paveldėtų abiejų vardu laiko
mo turto pusę, — privalai 
tą pusę turėti vien savo, o 
ne abiejų vardu. Tik tokiu at-

testamentas. Techniškai kal
bant, Tamsta dabar neturi jo- 

turto, kurį, galėtum pa- 
Beje, reikia 

turė-

kio 
likti, kam 
neužmiršti, 
turn turtą savo vienos vardu,
Tamstai mirus, tam tikra dalis 
to turto tektų vyrui.

nori.
kad, jei

AR ADVOKATAS ŽINO, 
KĄ KALBA? -

Klausimas *
Mano advokatas man aiškina, 

kad Massachusetts valstijoj ne
galima gauti skyrybų dėl va
dinamojo “dvasinio žiaurumo” 
(mental cruelty), bet tik dėl 
fizinio žiaurumo (cruel and 
abusive). Advokatas mane į- 
spėjo, kad, jei aš neturiu liu
dininko, kuris matė, kad vyras

Jei lamsta nepasitiki savo 
advokatu, pasiieškok tokio, ku
riuo pasitikėtum. Kai kurie 
žmonės niekuo nepasitiki, net 
ir savo artimaisiais. "

Massachusetts valstijoje nėra 
vadinamojo “mental cruelty”, 
kaip pagrindo gauti skyrybom. 
Tačiau, jei žmona, pvz., suge
ba įrodyti, su savo daktaro 
pagalba, kad jos vyro elgesys 
yra pakenkęs jos sveikatai, ji 

neturės sunkumų gauti skyry
bas. Be to, jei Tamstos vyras 
Tamstą muša “privačiai”, nie
kam nematant, patartina po 
tokio įvykio nueiti pas savo 
daktarą ir jam parodyti “žy
mes”. To užtektų, -\rikalui 
esant. Jei kas girdėjo triukš
mą Tamstų bute ir po įvvkio 
matė ..mėlynes arba kitokias..: 
žymes, — ir to užtektų.

Aplamai, teismas neverčia 
žmogaus, kuris nenori gyventi 
su “antrąja puse”, tęsti vedybi
nį gyvenimą. Niekas negali būti 
verčiamas mylėti arba suprasti 
savo gyvenimo draugą arba 
draugę, jei tos meilės nėra ir 
nėra noro bandyti vedybinį gy
venimą “pataisyti”.

Prel. Pr. Juras iškėlė labai 
svarbų visiem, ne vien tik 
kongregacijai, pašaukimų 
klausimą. Pašaukimai priklau
so nuo tėvų, mokytojų ir ku
nigų, tačiau ekumeninis su
važiavimas įpareigojo įsijungti 
į Bažnyčios darbą ir pasaulie
čius. Reikia sudaryti sąlygas 
jaunimui pašaukimus iškrista- 
lizuoti.

Kun. St. Yla pabrėžė, kad 
reikia atskleisti jaunimui gyve
nimo misiją, suteikti jam aukos 
viziją. šiem laikam būdin-

Seselė M. Oliveta kalbėjo apie 
šią vasarą Neringoj vykstan
čias stovyklas. Atsižvelgiant į 
angliškai kalbančio jaunimo tė
vų, taip pat ir berniukų tėvų pa
geidavimus, mergaičių stovyk
la tęsis tik tris savaites. Angliš
kai kalbančiųjų 
minties stovykla
želio 25 iki liepos 8; mokes
tis — 40 dol. už savaitę. Mer
gaičių stovykla — nuo liepos 9 
iki liepos 29; mokestis už visas 
tris savaites — 100 dol., 
už dvi arba vieną savaitę — 
po 40 dol. už savaitę. Ber-

lietuviškos
nuo bir-

Kun. Vincentas Puidokas

mo, bet nuo mineralinių ele
mentų. Nutekąs vanduo yra 
higieniškesnis už baseino

Balfo taryba posėdžiavo Chicagoj
Balfo direktorių suvažiavi

mas įvyko Chicagoje balandžio 
29, Chicago Savings patalpose. 
Suvažiavimą trumpu žodžiu ati
darė Balfo Chicagos apskr. vi- 
cepirm. J. Mackevičius, pakvies
damas Balfo tarybos pirm. Ma
rija Rudienę vadovauti suvažia
vimui, sekretoriais pakviesti Vi
ta Baleišytė ir Albinas Dzirvo
nas. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Prunskis. Mirusieji Balfo di
rektoriai A. Gintneris, kun. J. 
Pauperas, kun. B. Sugintas, ir 
dr. V. Ramanauskas pagerbti 
atsistojimu.

Suvažiavimą sveikino gen. 
kons. J. Daužvardienė, išreikš
dama pasigėrėjimą, kad Balfe 
vieningai sutaria įvairių pažiū
rų žmoiės. Pažymėjo, kad tūks
tančiai dolerių atitenka sveti
miesiems, kai nesudaromas tes
tamentas. Cbicagos konsulatas 
turi su viršum 3,000 palikimo 
bylų.

kad

A. Dzirvonas ir padarė savo veik
los trumpą apžvalgą.

Pažymėtina, kad kai kurių val
dybos narių pranešimai buvo 
perdaug ištęsti, nesusilaukė de
ramo dėmesio, posėdis tesėsi net 
7 valandas. Spaudoj jau ne kar
tą buvo rašyta, kad ilgos kalbos 
kenkia veiklai, bet deja, šne
kučiai visvien daro savo, kol 
dalyviai pradeda nerimauti.

Po pranešimų kilo aštrokos 
diskusijos, nes c.v. narių daryti 
pranešimai prieš pusmetį Cleve- 
lande direktorių suvažiavime 
buvo visiškai skirtingi, tada bu
vo sakoma, kad turimos Balfo 
patalpos yra netinkamos, iš ku
rių reikalinga išsikraustyti ir 
pirkti kitą namą New Yorke. 
Šiame suvažiavime buvo įrodi
nėjama, kad namai esą paken
čiamai geri.
Susidarius neaiškumam,suvažia
vimas išrinko komisiją: arch. 
Ed. Skališius, A. Baliūnas, kun. 
V. Martinkus, E. Paurazienė ir O. 
Jokūbaitienė, kuriem taryba pa
vedė ištirti Blfo patalpas ir pa
daryti apžvalgą, kur reikėtų per
kelti Balfo centrą.

Balfo direktorių tarybos var
du trumpą pranešimą padarė ta
rybos pirm. M. Rudienė, iš apy
linkių pranešimus darė J. Mac
kevičius, K. Čepaitis, O. Jokū
baitienė ir kiti.

Vysk. V. Brizgys sveikinda
mas ragino nenuilsti šalpos dar
be ir nebijoti religinės šalpos. 
Balfo ir Rel. šalpos centrai vei
kia sutartinai.

Raštu sveikino Altas, Kat. Fe
deracija, Draugas, Naujienos ir 
Sandara. Pranešimus padarė 
c.v. nariai; pirm. kun. V. Martin
kus
spaudoje apie Balfo veiklą la
bai mažai terašoma. Vicepirm. 
dr. E. Armanienė kalbėjo apie 
testamentų sudarymo reikšmę ir 
Balfo atstovavimą įvairiose 
sueigose. Iždininko ir sekreto
riaus pranešimus padarė J. 
Bagdonas.

Balfo reikalų vedėjo kun. P. 
Geisčiūno, šiuo metu sergančio, 
laišką perskaitė c. v. gen. sekret. kiant galimybę direktorių rinki-

Balfo atatuto pakeitimo ko
misijos vardu kalbėjo Al. Dzir- 
vonas. K. Bružas siūlė į Balfo 

'statutą įrašyti direktorių rin
kimo taisykles, pažymėdamas, 
kad visi Balfo skyriai prieš sei
mą turėtų išrinkti kandidatus į 
Balfo direktoriatą, t. y. pravesti 
pirminius rinkimus, tuo sutei-

30 iki rugpiūčio 12: mokes
tis — 40 dol. už savaitę. Moks
leivių ateitininkų stovykla — 

iki rugpiū-
nuostolingas ir pašau- 
ir emigracijai. Asmuo 
į šį siaurumą ir ne

nuo rugpiūčio 13 
čio 26.

//S VIs

— Amerikos Lietuvių Taryba 
yra gavusi laišką iš kongres- 
mano Peter W. Rodino, Jr., 
kuriame pranešta, kad balan
džio 26 kongresmanas Rodino 
Atstovų Rūmuose padarė pa
reiškimą, liečiantį maldos de
monstracijoj priimtą peticiją. 
Tas pareiškimas ir visas pe
ticijos tekstas buvo įrašytas į 
tos dienos Congressional Re
cord.

— Illinois universitetas balan
džio 20 su Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvių Fondo atsto
vais pasirašė sutartį, kad nuo

dėstymas. Universitetui atstova
vo humanitarinio fakulteto de
kanas prof. D. Doner ir jo pa
dėjėjas prof. R. Hess. Iš lietu
vių pusės buvo dr. K. Ambra
zaitis, dr. J. Valaitis, J. Kavaliū
nas, L. Raslavičius, kun. dr. J. 
Prunskis ir V. Noreika.

— JAV ir Kanados litua-

šakose 
kimam 
įstringa 
pajėgia
asmeninių reikalų. Reikia gy
venti platesnį gyvenimą, bent 
dviejų trijų kelių gyvenimą, 
kad taptume pilnutinėm asme
nybėm.

Motinėlė M. Aloyza priminė, 
kad pašaukimų klausimas bus 
svarstomas visuotinėj kongre
gacijos kapituloj gegužės 28. 
Vėliau bus sušauktas susirin
kimas specialiai nagrinėti pa
šaukimų klausimui.

Seselė M. Augusta, kalbė
dama apie seselių rėmėjų veik
lą pasidžiaugė, kad visuomenė 
seneliu* Xarbus remia su en-

C. Aleksonienė 
ar yra pateisinami Neringos 
ežeriuko vandens užteršimo 
gandai. Ar neverta investuoti 
didesnę sumą ir pastatyti tin
kamą maudymosi baseiną?

Inž. Izbickas ir V. Vaitkus 
pakartojo žinias, kad vanduo 
yra tikrinamas ir pripažintas 
tinkamu valstybės vandens 
kontrolės. Į ežeriuką vanduo 
teka per filtrus. Dumblo nuo- 
sėtos ežeriuke yra nepaprastai 
mažos dėl to, kad aukščiau

pasiteiravo,

ko plotas nėra mažesnis už sto
vyklų, esančių prie didelių eže
rų, maudymuisi skirtą plotą. 
Čia yra lengviau sukontroliuo
ti impulsyvų jaunimą, negu 
prie didelių ežerų ar susigrū- 
dusiame baseine. Vienur ar ki
tur teko patiem lietuviam iš

gerokai pažengusius plaukime.
-o-

Jau suplanuota metinė lie
tuvių susitikimo šventė. Ji 
bus Putname liepos 23. Pa-

Vanduo yra natūraliai rudas, 
kadangi ateina iš stagnuojan- 
čių vietų. Jo spalva tokia yra 
ne nuo bakterijų ar nešvaru-

maldų tvarka liekii ta pati. 
Programoj pasirodys neringie- 
tės. Dalyviam pageidaujant, 
programa bus kiek sutrumpin
ta. Šventės metu įvyks pla
taus masto meno paroda. Kvie
čiami apylinkių dailininkai bei 
skulptoriai. Jų kūrinius bus 
galima įsigyti. Ta pačia proga

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sukaktuvių balius, surengtas 

50 metų veiklos minėjimo pro
ga Lietuvių svetainėš salės šė- 
rininkų, gegužės 6 gerai pa
vyko. Dalyvavo Baltimorės bur
mistras Donald Schaeffer ir 
lietuvių bičiulis kongres ma
nas Edvardas Garmatz. Prie 
garbės stalo sėdėjo ir para
pijos kunigai — prel. L. Men- 
delis ir kun. A. Dranginis. Pa
grindinis kalbėtojas buvo adv. 
Vincas Laukaitis, vakaro ve
dėjas Vladas Bačauskas.

Pirmą Komuniją Šv. Alfonso 
parapijos berniukai ir mergai
tės priėmė gegužės 7. Mišias 
aukojo prel. L. Mendelis.

“Svaja”, Baltimorės dramos 
būrelis, gegužės 13, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. vaidins Antano 
Rūko 3-jų veiksmų nutikimą 
“Bubulis ir Dundulis”. Veiks 
bufetas. Šokiam gros orkest
ras. t

Lietuvos kankinių koplyčios 
Vatikane dedikacijos iškilmės 
bus galima matyti filme, kuris 
bus rodomas gegužės 13, šeš
tadienį 7:30 vai. vak. Šv. 
Alfonso mokyklos salėj. Vysk. 
V. Brizgys padarys įžangą. 
Filme bus matomas ir prel. L. 
Mendelis, kuris dalyvavo dedi
kacijos iškilmėse.

Parapijos sodalietės rengia 
bingo žaidimus gegužės 19, 
penktadienį, 8 vai. vak. Šv. 
Alfonso mokyklos salėj. Bus 
gerų premijų ir gardžių už
kandžių.

Procesija Marijos garbei į- 
vyks gegužės 14, sekmadienį,

4 vai. popiet. Dalyvaus parapi
jos organizacijos ir mokyklos 
vaikučiai. Marijos statulą vaini
kuos Donna Naidičiūtė.

Šeimos komunijos diena Šv. 
Alfonso bažnyčioj bus gegužės 
14, sekmadienį, 8:30 vai. mi
šių metu. Visos šeimos ragi
namos dalyvauti tose mišiose.

Jonas Obelinis.

— Washington© Amerikos 
Lietuvių Draugija buvo įsteig
ta 1935 vasario 16 Washing
ton© viešbuty, kai į Lietuvą ruo
šėsi skristi kpt. Feliksas Vait
kus. Draugija iki šiol tebe- 
ruošia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimus tame pat vieš
buty.

dr. J.
dr. P. 
džius 
yra i
pirmininkė.

Jos pirmininkais yra 
I. Easūnas (steigėjas), 

Bražinskas, J. Žemaitis, 
Mažeika, dr. P. Skar- 

ir Barbora Daylus. Ji 
r dabartinė draugijos

sėlių rėr 
50 metų 
jus.

Pr. Juro

jaunimo šeštoji studijų savaitė 
— stovykla įvyks rugpiūčio *6- 
13 Dainavoj. Stovyklos vado
vai yra Pranas Joga, Clevelan- 
do Vysk. M. Valančiaus mokyk
los vadėjas, ir Ramutė Bir- 
gelytė, Toronto Maironio mo
kyklos mokytoja. Ruošia JAV 
LB Švietimo taryba su Kana
dos LB Švietimo komisija.

— Jurgis Šablauskas nese
niai išrinktas “Bartkus Inter
national, LTD” vicepreziden
tu. Jo įstaiga atidaroma Gva
temaloje su poskyriu Belitz, 
Britų Hondūre.

— Dail. A. Petrikonio paro
da Marquette Manor galerijoj, 
Chicagoj, pratęsiama iki birže
lio 17.

— “Amerikos Lietuvių Tary
bos Balsas” — Altos išleistas in
formacinis biuletenis, kuriame 
sudėtos pereitų metų seime pa
sakytų kalbų santraukos, sveiki
nimai, informaciinė medžiaga.

muose dalyvauti visiem Balfo 
nariam.

Mirusiųjų direktorių vieton 
išrinkti kun. A. Trakis, Vytau
tas Kasniūnas ir Stasys Astraus
kas.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu. Dalyvavo 30 iš 32: 
direktoriai ar jų įgalioti
niai ir keletas svečių.

Balfo seimas įvyks šį rudenį 
Detroite.

K. Brž. «

-o- •
Mes visi jaučiam ir matom j 

produktingą seselių darbą, jų ’ 
milžinišką įnašą į mūsų reli- > 
ginio, tautinio ir kultūrinio 
auklėjimo sritis. Kad jos ir i 
toliau galėtų taip sėkmingai 
darbuotis, iš mūsij pusės jom 
reikalinga talka bei visoke
riopa parama.

Seselės apsigyvens stovyk
loj gegužės vidury7. Yra žmo
nių, kurie nuo ankstaus pa
vasario iki vėlaus rudens talki
na stovyklai. Kodėl nepasekti 
jų pavyzdžiu? Jokia viešnagė 
nesuteiks tokio didelio malo
numo, kaip pasidarbavimas
savaitgaų gryname Neringos 
ore jaunimo labui.

Visuomenės talka reikalinga

šventei.
Juo pajėgesnės bus seselės, 

juo daugiau jos galės pagel
bėti ir mūsų vaikam, tuo pa
čiu ir mum visiem.

— Edmundas Juškys, Sovie
tų atstovybės tarnautojas, Chi
cagoj kontaktavo lietuvius, 
ypač jaunimą, siekdamas įtrauk
ti kelionėn į Lietuvą ir t.t. Oku
pantų kontrolėj išleista “Mažo
ji lietuviškoji tarybinė encik
lopedija” I tome, 729 psl. apie 
E. Juškį rašo, kad tai ateizmo 
propaguotojas, nuo 1958 komu
nistų partijos narys, 1958-59 dir
bo komunistų partijos Panevė
žio komiteto lektorium konsul
tantu, nuo 1959 komunistų lek
torius, aktyviai propaguoja ate
izmą, skaitydamas paskaitas, 
kalbėdamas per radiją ir televi
ziją, spausdindama straipsnius. 
Sudarė vaizdinių ateistinių 
priemonių rinkinius.

— Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoj yra šios sudėties: pir- 
min. Augustinas Kuolas, vice
pirm. dr. J. Yčas, sekr. J. Gus
tainis, ižd. V. Kazlauskas. Atsto
vybės adresas: 30 Riverside 
Cres., Toronto 159, Ont. Cana
da. Tel. 769-6884.

LIETUVIŠKO JAUNIMO STOVYKLA 
Marlboro, Vermont 

MERGAIČIŲ STOVYKLA: 
(nuo 7-16 metų)

LIEPOS 9 iki 29 dienos — 3 savaitės

BERNIUKŲ STOVYKLA:
(nuo 7-14 metų)

LIEPOS 30 d. iki RUGPIŪČIO 12 d. — 2 savaitės

ANGLŲ KALBA
Lietuviškos dvasios stovykla 

Mergaitės ir berniukai (nuo 7 iki 14 metų) 

Nuo BIRŽELIO 25 d. iki LIEPOS 8 dienos

Dėl informacijų rašykite:

Putnam, Conn. 06260

Nuo birželio 1 dienos:

R. F. D. 4, Box 134 C 
West Brattleboro, Vt. 05301

—- Hartford, Conn., Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos vieti
nis klubas išrinko naują valdy
bą: pirm. K. Marijošienė, vice
pirm. A. Ustjanauskienė, ižd. A. 
Vitkuvienė, narė ypatingiem rei
kalam I. Dapkienė, informaci
jos vadovė D. Dzikienė, sekr. S. 
Ciurlienė. Klubas kovo 25 su
rengė sėkmingą Velykų stalą, o 
gegužės mėn. rengiama madų pa
roda.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Tribušis, Providence, R. 
I., V. Akelaitis, Cleveland, Ohio, 
I. Kriščiūnas, Danbury, Conn., 
Br. Babarsas, Miami Beach, 
Fla. Kitiem užsakė: E.Vaite- 
kūnienė, Jeffersonville, N. Y. 
— kun. J. Krivickui, Stuyve- 
sant Falls, N. Y., A. Jakniūnai- 
tė, Worcester, Mass., A. Riegle, 
Westport,Conn.; B. Endriukaitis, 
Woodhaven, N. Y., A. Česoniui, 
Phila, Pa.; Ch. Banevičius, Belle
rose, N. Y., A. Banevičienei, 
Emerson, N. J. Sveikindami 
naujus skaitytojus, dėkojam už
sakytojam. Darbininkas pir
miem metam naujiem skaityto
jam tik 7 dol.
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HAPPY Al OTHER'S MYFIRST

NATIONAL BANK

LENTINE CONSTRUCTION

COMPANY INC.

C AND J AUTO REPAIR

ELIZABETH WHITE

KAZYS YAKUTĮ S RESTAURANT

mesi patraukia muzikos kurinioPHILADELPHI JOJ
kės

VIC’S

AUTOMATICkuriniu
stebėti besikeičian- TRANSMISSIONS

MET AUTO TOPS
MAYFLOWER REALTY CO. INC.

MINTYS APIE JAUNIMĄ

TIMMY’S DELICATESSEN
išlaikyti lietu-

F ARANDA MONUMENTS

COPPY’S 
DRIVE IN

987 First Ave. 
New York Citv 
Call PL 9-7850

The Best for Less 
2515 3rd Ave. 

Bonx, N. Y. 
Call 993-3676

305 Roselle St.
Linden, N. J.

CaH am

DOUG. E. AUSTIN 
EXCAVATIONS 
111 Jerome Ave.

South Plainfield. N. J.
Call 201 756-9439 or 985-3523

P. O. Box 247 
North Blackhorse Pike 

Williamstown, N. J. 
Call 609-629-8123 or 8160 

We Take Pride in Our Work

41 South Washington Ave. 
Bergenfield, N. J. 
Call 201 384-7310

LUDWIG PORK STORE 
1114 Summit Ave.

439 Ryders Lane 
(Entrance on Smiths Lane) 

East Brunswick, N. J. 
Call 201 238-1818

GEORGE’S 
TEXACO 

SERVICE STATION

KAREN’S BEAUTY SPOT 
Latest in Creative Hair Styling 

Wigs & Wiglets Late Nite Thurs.
151 Washington St.

Little Ferry, New Jersey

35A West Washington Avenue 
Washington, N. J.

We take Pride in Our W’ork 
Call: 201 689-9755

RYAN’S RESTAURANT 
32-07 34th Ave. 
Astoria Queens 

Good Food at Sensible Prices 
Tele: RA 8-9820

MIKE’S 
TEXACO SERVICE STATION

JOHN’S AUTO BODY 
Collision Experts 

We Take Pride in Our Work 
56 Westfield Ave. 

Clark, N. J.

Open 7 Days a Week 
Route 38 & Madison Ave.

Mount Holly, N. J.
Joseph & Jane Cowperthwait

THE JOLLY PIZZMAN 
COTTON TAIL BAR & LIQUORS 

We Deliver 
Route 23 

Franklin, N. J.

OF HOPE
Member of F.D.I.C.

Hope, N. J.

The Finest in German Style Bologna. 
Prime Beef, Veal Lamb fit Pork 

Call 201 864-1690

' JOSEPH MANCINI & SONS 
3003 Long Beach Blvd. 

Beach Haven Gardens, N. J.
Call 609-492-0101

DERING’S 
FLORAL SHOP 

Weddings, Funeral 
arrangements

Aldona Kepalaitė ir Kazys Yakutis po koncerto Philadelphijoj.
Nuotr. K. Čikoto

IR ALDONA 
KEPALAITĖ

vą ir ariją iš Wagnerio ope
ros Tannhaeuser ir rečitatyvą ir 
ariją iŠ Mozarto operos Figaro 
vestuvės.

Tradicija virtusiam pavasari-. 
niam koncertui, Įvykusiam ba
landžio. 15, J?hiladelphijos atei
tininkai pasirinko solistą Ka
zį Yakutį ir pianistę Aldoną

Kazį Yakutį Philadelphijoj 
matėm pirmą kartą. Jis pasi
rodė ne tik kaip solistas dai-

— scenos šeimininkas. Koncertą 
pradėjęs Gruodžio keturių dai- 
nų ciklu, toliau dainavo ariją iš 
Donizetti operos Rita, rečitaly -

Visi tėvai brangina savo vai
kus ir stengiasi, kad jie siektų 
to, kas yra gera ir vertinga. 
Tėvų rūpesčio dėka lietuvių vi
suomenė gali tikėtis prieaug
lio, kuris padės 
vių tautą.

ir mūsų tė- 
jaunimas gau-vynės pažinimą 

na ir iš mokyklų bei organiza
cijų. Dalis jaunimo aktyviai da
lyvauja visuomeniniam gyveni
me, ir ta dalim galim pagrįstai 
didžiuotis. Kiti gal neturi pa
kankamai sąlygų ir dėl to yra 
atitolę nuo lietuviškos veiklos.

• Neatstumkim i«jų.
Lietuviai yra išsiblaškę po vi- 

. są pasaulį. Ne visi turi progos 
gyventi susibūrę. Negalim išlai
kyti vaikų užrakintam lietuviš
kam name. Jaunimas anksčjau 
ar vėliau išeina į pasaulį, pasi
neria į vietinį gyvenimą ir nu
eina savo pasirinktu keliu. Ta
čiau laikykim lietuviško namo 
duris atviras išeinantiem ir pa- 
reinantiem.

Viena iš daugelio priemonių 
mūsų jaunimą priimti j savo 
tarpą turėtų būti periodinė lie
tuvių spauda. Tačiau ne paslap
tis, kad mūsų jaunieji ta spau
da dažnai nesidomi ir jos ne
pažįsta. Kaip juos sudominti? 
Ką daryti, kad lietuviškas žodis 
jiem būtų gyvas ir svarbus?

Mano nuomone, reikia parody
ti didesnį susidomėjimą jaunąja 
karta ir jos darbais. Mūsų laik
raščiai turi duoti atitinkamą vie
tą jaunimo balsui. Reikia pada-

ryti taip, kad tėvas, atskleidęs 
laikraštį, galėtų pasakyti savo 
sūnui ar dukrelei: “Ateik, pa
žiūrėk, čia i r apie tave rašo! .

Tai talentas, kurio 
lėpti. Deja, ir šiame 
klausantis muzikos

lionio preliudus, Mozarto So
nata in 
Chopino

330 ir 
Minor,

Z Major. K.
Sonata in B.
Ji akomponavo ir K.

labai malonų Įspūdį.
K. Cikotas

Parodykim, kad mes domi
mės jaunimu ir vertinam jo sie-

kimus. Jaunuoliai tada gal ne
bėgs nuo mūsų, jų nuomone, se
noviškų tradicijų ir pasijaus 
esą svarbūs ir reikalingi visuo
menės nariai.

-<>-
Rašykim apie jaunuolių laimė

jimus moksle, sporte, organiza-

se. Duok im žinių ne tik apie jų 
darbus lietuviškam veikime, bet 
ir plačioj gyvenamo krašto dir
voj.

Kartais skaitom amerikiečiu

nuolius ir nudžiungant, paste- 
pa- 
ati- 
ga-

vardę. Turėtume parodyti 
tinkamą susidomėjimą šiais 
biais savo tautos sūnumis.

Mūsų pastangos išlaikyti 
vą tautos dalį išeivijoj 
bergždžios, jei nusigręši m

gy- 
bus
nuo

jaunosios kartos ir nesuteiksim

pe.
Keičiasi laikai, keičiasi papro

čiai. Turim keistis ir mes, jei 
norim, kad ateities kartos neiš- 
tirptų šiame krašte be progos 
grįžti į lietuviškus namus.

Valentinas

RIVERSIDE ATLANTIC 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs-Road Service. Tires-Batteries 
dr Accessories, 824 Riverside Ave.

Lindhurst, N. J. Call 201 939-9577

LARISON’S TURKEY FARM INN 
Intersection Route 206&24 Chester, 

N. J. 201-879-5521
Country Style Dinner & Seafood 

Luncheons. Cocktail Lounge Open 
from Noon to 8 P.M. Including

Holidays. Closed Friday

FRANK’S B. P. 
SERVICE CENTER 

Complete Car & Truck Service 
132 Pershing Ave. 

Carteret, N. J. 
Call 201 541-9750

DOCKSIDE MAINTENANCE INC.
Marine & Industrial Service 
Sandblasting, Painting, Tank 

Cleaning, Welding & Fabrication 
1122 Chestnut St. Camden, N. J. 
Call (609) 541-3950 or 541-2657

M AND R APPLIANCE SERVICE 
Central Air Conditioning 
Service and Installations 
Authorized Fedder’s and 

Norge Service
14 Thoreau Drive Englishtown, N.J. 

Call; 201 446-4999

FARLEY ASSOCIATES, INC. 
Sales Meetings-Conventions 

Incentive Travel 
Business Motivation

P. O. Box 2161 930 Stuyvesant Ave 
Union, New Jersey 
Call: 201 688-0100

CITATION ALUMINUM PRODUCTS
Seamless Aluminum 

Gutters Leaders & Aluminum 
Siding, Storms & Screens 

Brick Industrial Park, P. O. Box 412 
Bricktown, N. J. 

Call 201 892-3600

ANGELO’S 
Friendly Service Station 

Open 7 Days a Week —General 
Auto Repairs, Towing Road Service 

Tires Batteries and Accessories 
747 New Brunswick Avenue 

Perth Amboy, N. J.

INTER COIFFURE PASSEPORT 
BEAUTY SALON 

Latest in Creative Hairstyling 
We Have Wigs & Wiglets 

Late Nite Thursday 
266 Main St. Hackensack, N.J.

D &D SERVICE 
AUTO & TRUCK REPAIRS 
233 East Elizabeth Ave.

Linden, N. J.
Call Day 201 925-1350 

Night 201 925-5550

F. A. MORALES 
FURNITURE STORE 

Period & Modem 
Complete Home Outfit 

Late Nite Mon. & Fri. Till 9 P.M. 
241 Monroe St.

Passaic, N. J. .
Call 201 777-7234

FRIENDLY ICE CREAM SHOP 
Open 7 Days a Week 

From 11 A. M. to 11 P. M. 
12-06 River Road 
Fair Lawn, N. J. 

Call 201-796-4865 
Mr. Dave Fairbanks

GOLD LEAF
• TRANSPORTATION INC.

Jemee Mill Road 
P. O. Box A-7 

Sayerville, N. J. 
Call 201 254-7788 or 549-1098 

Mr. Bob Crisafulli & 
Mr. W. Addvensky

BILLY’S BEAUTY 
ON THE MALL 

Open 7 Days A Week 
Latest in Creative Hairstyling 

We have Wigs & Wiglets 
183 1st Ave. 

Atlantic Highlands, N. J. 
Call 201 291-9538

A & M FURS INC.
41-16 Main St. Flushing, N. Y. 

Garments made to Order 
Also Ready to wear in the

Latest Styles
We do Repairing & Remodeling 

also Fur Storage 
on Premises. Tele. FL 3-5235

OMEGO FLOOR COVERING 
SERVICE

Quality Workmanship
1418 St. George’s Ave.

East Linden, N. J.

S & S SUNOCO 
Custom Car Care 

AC Diagnostic Tune Up Center 
Complete Inspection Repairs 

400 Roselle St. 
Linden, N. J.

Call 201 486-9231

- EDELWEISS
REST & CATERING

Route 109
West Babylon, L. I.

The Rest Landmark of Babylon 
Call 516 888-5577

TETERBORO 
CHRYSLER PLYMOUTH

Route 46 Next to Teterboro Airport 
Teterboro, N. J. 

Call 201 440-0222

KRITI
TRAVEL AGENCY

Groups & Individual 
249 Morris Ave. 
Elizabeth, N. J.

Call 201 527-1060

QUEENS 
DISCOUNT WIGS 

Open 6 Days a Week 
860 Elizabeth Avenue. 
Elizabeth New Jersev 

Call 201 289-9830

ADVANCED 
WOODWORKING CO. 

Store Fixtures and Mill Work 
843 Flora Street 
Elizabeth, N. J.

Call: 201 965-0770

PLAZA COLLISION SPECIALISTS

62-64 Jordan Avenue 
and

429-431 Montgomery Street
’ Jersey City, N. J.

M AND W 
TRUCK REPAIRS 

175 FORMELIUS AVENUE 
Clifton, N. J. 

Repairs That Stay Repaired 
Call: 201 473-5885

TICHENOR IRON SHOP

Finest of Ornamental 
Iron Works 

888 Valley St. 
Vauxhall, N. J.

Call: 201 964-7411

MISTER DELI
Open 7 Days a Week 

The Finest of Delicatessen 
and Sandwich Shop 

Rancocas Road and Kennedy Way 
Willingboro. N. J. 
Call 609 871-1590

SLIM’S BODY 
FENDER REPAIR

620 West 1st Ave.
Roselle, N. J.

Call 201 241-7221

PARADISE 
GULF SERVICE STATION 

Open 7 Days A Week 
General Auto Repairs — Road 

Service — Batteries — Tires — 
Accessories

U. S. Highway No. 46 
Fairfield, N. J.

SERVICE STATION INC.
Open 7 Days A Week 

General Auto Repairs —
Road Serene, Tires, Batteries

čc accessories
602 East 1st Ave. Roselle, N. J.

BERGEN SWEET SHOPPE 
Home made Ice Cream Cakes 

Good Foods 
1071 Bergen St. 
Newark, N. J. 

Call 201 923-3857

SUFFERN HOTEL 
Business Men’s Lunch 

Served Daily 
84 Orange Ave. 
Suffern, N. Y. 

Call 914 357-9882 
Mr. Dennis Mulvihill

BEAVER LAKE 
SUNOCO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week. Complete 

Auto Repairs, Tires, Batteries 
and Accessories 

Route 23, Beaver Lake 
Franklin, N. J. Call 201 827-5777 

Ask for Gary or Neil

Open 7 Days a Week 
General Repairs, Tune Ups. Tires 

Batteries & Accessories 
525 Roosevelt Ave. 

Cateret, N. J.
Call 201 541-9882

NEW AUTO BODY SHOP 
Collision Specialist 

Domestic & Foreign Cars 
Small Trucks 

40 Wanague Ave. 
Pompton Lakes, N. J. 

Call 201 839-4010

BILTON LIQUORS 
& DELICATESSEN INC. 

Open 7 Days A Week 
476 Broad Ave. 

Palisades Park, N. J. 
201 944-1219

CERVELLI’S 
MARKET INC. 
We Give More 
331 Grand St. 

Hoboken, N. J. 
Call 201 798-6960

WENDY FABRIC SHOP 
Route 58 

Riverhead, L. I. 
Open 6 Days a Week 
We Have Everything 

In Fabrics 
Call 516-727-3525

LOMORE DELICATESSEN
2746 Broadway
New York City

Open 7 Days A Week 
We have the Best 
Call 212-222-3702

J. J. BOLL 
INC.

. BLDG; 80 e
Kennedy International 

** Jamaica, Long Island 
Call 212-656-5810

RELIABLE 
INTERNATIONAL INC. 
Export Packing & boxing 

Machinery Consolidations 
Household Goods

1001 Roosevelt Ave. Cateret, N. J. 
Call 201 541-4210

COLUMBIA 
ESSO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
Body Work our Specialty 

Tires — Batteries Accessories 
Route 46 Columbia, N. J. 

Call 201 496-4420

A. C. MAINTENANCE 
COMPANY 

Driveway — Construction 
Industrial Commercial Residential 

Free Estimates
328 Niles St. Elizabeth, N. J. 

Call 201 527-1222

LA PETITE CUISINE 
Everything for the Kitchen 

34 High St. Mount Holly, N. J. 
Gourmet Foods, Wares, Kitchen 

Gadgets & Candy 
Hours 10-5 Daily,Fri eve. 7-9

STATE FARM 
INSURANCE CO.

Auto, Life, Fire Homeowners
U. S. Highway 46 

Ledgewood, N. J.
Tele: 201 584-5888

Mr. Rudolphe Spagnola - Agent

JOHN ROMER 
AUTO SALVAGE 

Junk Cars Picked up. 
1391 Ringewood Ave. 

Haskell, N. J. 
Call 201 835-3154

RIPPLES 
OF ROCKLAND 

One of Rockland’s 
Largest Catering Services 

60 Phillips Hill Road 
In New City, N. Y. 

914 634-3050

CYPRESS 
HILLS 

CEMETERY
833 Jamaica Ave. 
Brooklyn, N. Y. 
Call AP 7-2900

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service Tires Batteries & 
Accessories

Highway No 36 & Middle Road 
Hazlet, N. J. Call 201 264-9654 
Ask for George & Alan Hassell

TOUW’S ESSO SERVICE 
CENTER 

Open 6 Days a Week 
Specializing in Tune-Ups 
Air Conditioning Service 

24 Hour Towing 
590 Union Blvd. Totowa, N. J.

Call 201 684-9316— Davs 
201 256-6838 — Nights

CASA HOFBRAU 
Open 7 Days a Week 

Serving Lunch — Dinner & 
Late Snacks

We Feature German & Italian 
Specialties Also Sum. Only 

Prime Ribs of Beef 
214 Kinder Kamack Road 

Emerson, N. J. Tele: 201 265-4712 
Ask for George Seelig & 

Walter Strelzyk

Open 7 Days a Week 
215 E. Westfield Ave. 

Roselle Park, N. J.
We Do Catering — Buffets — 

Weddings & Banquets 
& Office Parties 

Call 201 241-3434

LARRY DESCHLER 
AMERICAN SERVICE

Station Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Tires, 

Batteries & Accessories 
Road Service

North Delsea Drive & Howard St. 
Clayton, New Jersey 

Call 609-881-0030

THE OFFICE INC.
Our Management the Best 

Our Prices the Lowest 
Food is Our Specialty 

Our Beer is the Coldest
Hot Lunches, Luncheon Served Daily

11 A. M. — 2 P. M.
Pizza Pie Nightly

U. S. Highway No. 130 
Worth Brunswick, N. J. 
Mr. Bill Vibronek, Mgr.

PARLIN TEXACO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days A Week 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories 

377 Washington Road 
Sayerville, N. J. 

Call 201 254-9883

Highest Quality Realistic Prices 
4 Generations of Responsibility 

43-26 52nd Street 
Woodside, New York 

Off Queens Blvd.
Call HA 4-4823 or HA 4-4813

NEWTON 
CHEVRON SERVICE STATION 

Open 7 Days A Week 
General Auto Repairs — 

Road Service, Tires, Batteries 
& accessories

106 Woodside Ave. Comer Main St. 
Newton, Call 201 383-7772



1972 m. gegužės 12, nr. 21 DARBININKAS 9

PO CHICAGOS DANGUM televizijos programai.

Jūratė ir Kastytis
Mūsų laikraščiai šią lietu

višką K. V. Banaičio operą į- 
vertino. Muzikinis pajėgumas, ti
kiu, bus atžymėtas muzikų. 
Eiliniam žiūrovam tenka tik bū
ti dėkingiem, kad vyksta lie
tuviškas judėjimas ir vis kas 
nors naujo surandama kultūri
nėj srity.

Jūratės ir Kastyčio opera 
buvo labai trumpa: tęsėsi vos 
pusantros valandos. Jei ateity 
ji būtų kartojama, reikėtų 
ją prailginti jūreivių dainomis, 
ypač apie Klaipėdą, Neringą, 
Palangą.

Savom jėgom, saviem me
nininkam tenka tik linkėti 
sėkmės.

Pavyzdingi rėmėjai
Joniškiečių klubas, kuriam 

pirmininkauja Julija Sašaus- 
kas, susirinkime nutarė, kad iš 
kasos 25 dol. būtų paskirti jau
nimo kongresui.

Suvalkiečių draugija, kurios 
pirmininku yra Leo Vasilevas, 
nutarė iš kasos paskirti 50 dol., 
dar nariai suaukojo 21 dol.

Anglijos lietuvių klubas ge
gužės 13 rengia Motinos die
nai pritaikytą vakarą, kurio pel
nas skiriamas pagelbėti Angli
jos jaunuoliam atvykti j jau
nimo kongresą ir tautinių 
šokių šventę. Klubas jaunimą 
ir apnakvins.

Šokių šventė ir kongresas 
daug kam rūpi. Džiugu, kad 
pasisekė balandžio 22 rengtas 
banketas.

Margučio ir Sophie Barčus ra
dijo valandėlės ragina remti 
šiuos jaunimo pasirodymus. 
Spauda taip pat pilna infor
macijų.

Reikia realios veiklos
Marquette Parko lietuvių na

mų savininkų draugija į savo 
susirinkimą balandžio 21 pasi
kvietė 15 ir 13 apylinkės se
niūnus, kurie ?ipadarė- ' prane
šimus. Kun. Lawlor p rašė, kad 

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC.
► 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-
’ ninku, bankų etc.
| ► PODAROGIFTS, Ine., yra VIENINTELĖ firma Amerikoje kuri
I 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.
į ► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje 

VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.
j ► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri
j gauna VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis
j dolerių kainomis.
• ► Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau.
i Šie modeliai:
! MOSKVICH 412 IZH — $3155.00;
I MOSKVICH IE — $3033.00;

ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 — jeigu nebus buvę parduoti 
; anksčiau.
į — Kas pirmas ateina bus pirmas patarnaujamas —

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

i 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

lietuviai būtų tampriai susi
rišę su juo, kad turėtų savo 
rinktus atstovus, sprendžiant 
miesto ir apylinkės problemas. 
Pirm. J. Bacevičius tuo reikalu 
nieko nesistengė daryti, nors J. 
Janušaitis kvietė rinkti narius 
į atstovus.

Susirinkimas tęsėsi dvi ir pu
sę vai., o rezultatų jokių! Rei
kia imti pavyzdį iš negrų: jie 
demonstruoja, kad netiestų ke
lio, kad nestatytų namų, kur jie 
nenori, ir laimi. Kodėl lietu
viai ir kiti namų savininkai 
nesiima tokių žygių. Juk yra 
sukurta ir NCH organizacija, 
kuriai draugija davė 500 dol.

Spaudos balius
balandžio 22 gražiai pavyko. 

Pelnas išdalinamas lietuviškai

Apie peticiją 
dėl Kudirkos
LAISVĖS ŽIBURIO 

PASTANGOS KUDIRKOS 
REIKALU

Laisvės Žiburio radijas New 
Yorke vietoj įprasto metinio 
parengimo šį pavasarį užsimojo 
dėti ypatingas pastangas, ^kad 
prezidentas Nixonas, lankyda
masis Maskvoj, išgautų laisvę 
Simui Kudirkai.

Šis užsimojimas buvo vyk
domas įvairiais būdais. Buvo 
renkami parašai po peticija 
prez. Nixonui Americans for 
Simas komiteto vardu. Atskirų 
valstijų seimeliai buvo spau
džiami priimti atitinkamas re
zoliucijas Kudirkos laisvės rei
kalu. Buvo kontaktuojami A- 
merikos kongreso nariai, sie
kiant paramos tam projek
tui. Buvo siekdama išgauti di
džiojoj spaudoje kuo 
djaugiau dėmesio Kudirkai , ir 
Lietuvai.

Pagerbta konsulė
Balzeko muziejaus moterų 

grupė balandžio 16 savo rate
lyje pagerbė konsulę Juzę 
Daužvardienę. Tai gražus mos
tas.

Darosi baisu
Ar ilgai žmonės pakęs tokius 

įstatymus, kurie yra švelnūs nu
sikaltėliam? Du juodžiai, tik 
paleisti iš teismo, nušovė jau
ną parduotovės vedėją. Vieną 
vakarą kažkam pasibeldus į du
ris, vaikai jas atidarė, ir žmog
žudys nušovė aštuonių vaikų 
tėvą. Marquette Parke 3 vai. 
popiet buvo apiplėšta lietu
vė. Netoli Decatur rasta pa
smaugta 20 metų studentė. Tai 
tik keletas nelaimių iš daugelio.

Bal. Brazdžionis

AssemblymanF redrichSmidt, 
daug pasidarbavęs Kudirkos 
laisvės reikalui, kandidatuo
ja į New Yorko valstybės 
senatorius.

Nors ir nebuvo pilnai pa
siekta to, kas buvo užsimota, 
tačiau padaryta nepaprastai 
daug. ...........

Į Pjaskurinis; Jšio .užsimojimo 
etapas yra kelionė į Washing- 

toną, pasimatymas su Baltųjų 
Rūmų pareigūnais ir peticijų 
įteikimas su kongresmanų, gal 
ir senatorių palyda.

Parašų po peticija surinkta 
apie 15,000. Buvo išsiuntinė
ti išsamūs pranešimai spaudai 
—’ 1000 laikraščių. Gautomis 
žiniomis, apie 20 laikraščių iš
spausdino įvairaus ilgumo 
straipsnius, primindami skaity
tojam Kudirką, Lietuvą ir pa
stangas Kudirkai išlaisvinti. Į- 
domu pastebėti, kad vienas iš 
tų laikraščių buvo juodukų 
laikraštis Buffalo Criterion, ku
ris Americans for Simas ko
miteto laišką ir valdybos adre
sus išspausdino editorialiniam 
puslapy. Milijoninio tiražo New 
Yorko dienraščiai (Daily News 
ir Long Island Press) įsidėjo 
ilgus straipsnius su nuotrau
kom. Komiteto nariai po įvairių 
straipsnių Amerikos spaudoj pa
sirodymo buvo kviečiami kal
bėti Kudirkos reikalu įvairiuo
se amerikiečių organizacijų 
susirinkimuose, kur buvo lai
mėta daugiau paramos.

New Yorko ir New Jersey 
valstijų seimeliai yra priėmę 
rezoliucijas, raginančias prezi
dentą Kudirkos laisvės reikalą 
iškelti Maskvoj. New Yorko 
assemblymanas Fredrick
Schmidt daug pasidarbavo, 
įvesdamas į New Yorko vals
tijos seimelį labai įspūdingą 
rezoliuciją, kurioj yra minima 
visa Kudirkos bylos eiga ir jo 
šeimos likimas. Svarbu tai, 
kad šiose rezoliucijose yra pa
sakyta, jog, jas priėmus, jos 
turi būti išsiuntinėtos Baltųjų 
Rūmų pareigūnam ir visiem 
kongreso nariam. Keliolika 
kongresmanų tuo pačiu reika
lu yra parašę asmeniškus 
laiškus prezidentui. Tokiu bū
du spaudimas į prezidentą 
buvo išvystytas įvairiais ke
liais.

Prie šio darbo yra prisidėję 
daugelis asmenų ir organiza
cijų. Nors neįmanoma visų iš
vardyti, paminėtini yra Bato
nas ir; Queen^o kataliLo .vete
ranai. Jiem priklauso gili pa
dėka. Ar šis darbas1' pasieks 
savo tikslą — Kudirkos lais
vę, sunku pasakyti. Tačiau 
šio darbo procese buvo laimė
ta tiek daug propagandos lie
tuviškam reikalui, kad jau ir 
dabar Laisvės Žiburio radijo 
šeima pagrįstai gali didžiuotis.

Visos lietuviškos organizaci
jos ir pavieniai asmenys ragi
nami siųsti laiškus ir tele
gramas į Baltuosius Rūmus, 
prašant prezidentą Kudirkos rei
kalą iškelti Maskvoj.

KONKURSAS
1000 dol. dailininkų konkursui 

Simo Kudirkos tragedijai 
atvaizduoti

1. Gydytojų korporacija Fra- 
te mitas Lithuanica skiria 
1000 dolerių premiją dailinin
kų konkursui Simo Kudirkos 
tragedijai atvaizduoti meno 
kūriniais, kuriuose būtų iš
reikšta Simo nelaimingas šuo
lis į laisvę, jo grąžinimas tė
vynėn, kalėjimas, teismas, jo 
ir jo šeimos tolimesnis likimas 
bei atmetimas bet kurios pa
galbos iš laisvojo pasaulio.

Menininkam paliekama pil
na laisvė pasirinkti vieną ar 
kitą epizodą iš minėtos trage
dijos.

2. Konkurse gali dalyvauti 
dailininkai iš viso pasaulio. Jie 
gali pristatyti kelis savo kūri
nius. Tai gali būti tapyba, 
mozaika, skulptūra, grafika 
bei kitos meno rūšys. Me
no kūrinių dydis nėra ap
ribotas.

3. Meno kūriniai kartu su 
slapyvardžiu vokuose pristaty
tini į Jaunimo Centrą: 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, ne vėliau kaip š. 
m. lapkričio 18 d. numatomai 
parodai Jaunimo metų užbai
gimo proga.

4. Sudarytoji menininkų 
jury komisija parodoj įvertins 
kūrinius ir, esant reikalui, 
tūkstantinę premiją * galės 
padalinti dviem ar net trim. 
Nesant premijuotinų kūrinių, 
jury komisija konkursą galės

A. a. tėv. Modestas Stepai
tis, OFM.

Šiemet gegužės 17 sueina 10 
metų, kaip netoli Portlando, 
Maine, važiuodamas motociklu, 
žuvo Tėv. Modestas Stepaitis, 
OFM.

Tragiška mirtis tąsyk su
jaudino ne tik vienuolyno bend
ruomenę, bet ir visą lietuviš
kąją visuomenę. Velionis pla
čiai reiškėsi kaip kunigas, kaip 
redaktorius. Ir dabar jį visi 
prisimena kaip neišsenkamo 
sąmojaus žmogų, visada bičiu- 
liuką, paslaugų.

Tėv. Modetas buvo žemai
tis, kilęs iš Eržvilko, mokėsi 
Kretingos pranciškonų gim
nazijoj, į vienuolyną įstojo 
1935, kunigų seminariją lankė 
Italijoj, į kunigus įšventintas 
1941 liepos 6 Italijoj. Kele
rius metus dirbo pastoracinį 
darbą tarp italų.

Po II pasaulinio karo pa
gelbėjo pabėgėliam, pats grei
tai atvyko į Ameriką, prisidė
jo prie pranciškonų provincijos 
organizavimo, ėjo visokias pa
reigas vienuolyne, dviem atve
jais dirbo Darbininko redakci
joj — 1951 ir 1958. Čia jis mo
kėjo juokauti ir stilingai rašy
ti. Buvo kartu ir Varpelio re-

HARTFORD, CONN.
Nauja LB apylinkės 

valdyba
Paskutiniame LB Hartfordo 

apylinkės narių susirinkime iš
rinkta nauja apylinkės valdyba: 
Danutė Giedraitytė-Grajauskie- 
nė — pirmininkė, Stasys Bal- 
tauskas — vicepirmininkas, 
Henrikas Dapkus — iždininkas, 
Vytautas Raškevičius — sekre
torius, Eleonora Minukienė-De- 
mikienė — soc. reikalų vedėja, 
Virginija Aleksandravičiūtė — 
jaunimo reikalų atstovė, Ste
ponas Zabulis — narys jauni
mo ir švietimo reikalam; Vy
tautas Raškevičius dar išrinktas 
atstovu į etninių grupių atstovų 
komitetą.

Linkim naujajai valdybai ge
riausios sėkmės! Ypatingai įdo
mu, kai graži dalis valdybos, su 
pirmininke Danute Giedraityte- 
Grajauskiene priešaky, yra mo
terys.

Nauja L.A.P. klubo valdyba 
ir direktorių taryba

Per paskutinius L. A.P. klu
bo visuotinius susirinkimus iš
rinkta nauja klubo valdyba ir 
direktorių taryba.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
vasaros stovykla

Lietuvių Fronto rengiama 
poilsio ir studijų savaitė į- 
vyksta Wasaga Beach, Kana
doje. Prasideda šeštadienį, lie
pos 22, ir baigiasi kitą šeš
tadienį, liepos 29.

pratęsti bei atidėti vėles
niam laikui.

5. Vokai su slapyvardžiais 
atidaromi jury komisijos tik 
po kūrinių premijavimo. Dai
lininkai savo kūrinius galės 
atsiimti, parduoti ar dovanoti 
tik parodai bei parodom už
sidarius.

6. Gyd. Korp! Frate mitas 
Lithuanica pasilieka sau pir
menybę premijuotus kūrinius 
įsigyti ar juos dovanoti lietu
vių meno galerijom bei įstai
gom.

Gydytojų Korporacijos 
Fratemitas Lithuanica 

Centrinė Valdyba

10 metų, kai žuvo 
Tėv. Modestas 
Stepaitis, OFM

daktorium. Vėliau dirbo Prisi
kėlimo parapijoj Toronte, nuo 
1961 grįžo redaguoti Šv. 
Pranciškaus Varpelio ir gyve
no Kennebunkporte, nes mėgo 
gamtą, Maino miškus.

Palaidotas buvo Biddeforde, 
netoli Kennebunkporto. Pra
eitais metais pervežtas ir palai
dotas Brooklyno Šv. Jono ka
pinėse, kur lietuviai pranciško
nai yra įsigiję sklypą. Ten 
yra jau palaidoti ir brolis Dida- 
kas ir brolis Antanas.

Už velionį Tėv. Modestą Ste- 
paitį, minint jo dešimties metų 
sukaktį, pamaldos bus pranciš
konų vienuolyno koplyčioj 
gegužės 20, šeštadienį, 9 vai. ry
to.

A. a. tėv. Modesto Stepai- 
čiokūnasišnešamasiš vienuo
lyno koplyčios Kennebunk
port, Maine.

Naujoji valdyba: Juozas Tho
mas — pirmininkas,’ Lionginas 
Kapeckas — vicepirmininkas, 
Alfonsas Dzikas — protokolų 
sekretorius, Juozas Asiūnas — 
antrasis sekretorius, Juozas 
Žukas — iždininkas, Stanley 
Patterson — finansų sekre
torius. Patikėtiniai (trustees): 
J. Vasil, Ona Jusinienė, Sta
sys Šriupšas Jr. Revizijos ko
misija (auditors): Antanas Ma- 
zalas, Antanas Laskus. Teisė
jai (jurors): Pranas Mončiūnas 
(Frank Monchun), Stasys Šriup
šas S r., Julius Baltulionis.

Naujoji direktorių taryba: 
Algis Jalinskas, Vytenis Ne
nortas, Albertas Petraitis, Vy
tautas Petravičius, Antanas 
Ustjanauskas, Steponas Zabulis, 
Eugenijus Žiūrys, Kazys Mi
kalauskas.

Jonas Bernotas

— Dainavos stovyklos admi
nistracija yra numačiusi rugpiū- 
čio 13-20 surengti rašytojų, mu
zikų, dailininkų, aktorių ir dai
nos menininkų poilsio ir pa
bendravimo savaitę.

Bus gyvenama vasarna
miuose (cottage) arba mote
liuose. Vasarnamio kaina 
70-90 dol., motelio kambarys 
90-100 dol. savaitei. Vasarna
miuose reikia turėti savo 
lovos baltinius.

Maistas savaitei: 30 dol.— 
suaugusiam, 25 dol. — vaikui. 
Už tai parūpinama pietūs ir 
vakarienė. Pusryčius kiekvie
nas valgo savo nuožiūra. Re
gistracijos mokestis 5 dol. šei
mai.

Prašome registruotis iki ge
gužės 15 dienos, pridedant 
30 dol. depozitą ir pranešant 
vasarnamyje ar motebje nori 
apsistoti šiuo adresu: Mr. V. 
Aušrotas, 485 Windermere 
Ave., Toronto 9, Ontario, Ca
nada.

J.A.V. ir Kanados L.F. 
Bičiulių Centro Valdyba
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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

A. M. WEARY CO.
LOCKSMITH 

ENGRAVING, RUBBER
STAMPS LAMINATION

2127 2nd Ave.
NEW YORK CITY 

109-110 St, Call 876-1309

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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N.Y. 11208 
-----------Allen R. Shipley -------------

SATURDAY MAY 13

SOCCER
RETURN QUARTER FINAL MATCHES TO DETERMINE1
SEMI-FINAL CONTENDERS FOR THE r-iAait
EUROPEAN NATIONS CUP LIVEN COLOR ON^’®^*-SCREEN 
TWO COMPLETE MATCHES VIA SATELLITE J
W. GERM AN YvsHiGL AND/BELGIUM vs ITALY*

liiiiiiiiiĮi the felt forum

NO
HOME TV

JOSEPH’S

REST HOME FOR THE AGED
230 East Linden Ave.

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

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Also exclusive showings at the following theaters Tickets now o1' sate.
BROOKLYN QUEENS WHITE PLAINS NEWARK

WALKER THEATRE TRIBORO THEATRE RKO KEITH SYMPHONY HALL ‘ 
tst Match West Germany/Englano 1:00 P.M. SEATS: $8, $10.j

Veda Kazys Merkia
— Spaskio-Fischerio matčas 

dėl pasaulio karūnos bus žai
džiamas Reykjavike, Islandijo
je. Taip praneša naujasis Fische- 
rio atstovas Paul Marchall. 
Pastarasis pridūrė, kad Sovietai 
viską daro, kad tik tąjį mat
čą nudelsti. Islandijos sąlygos 
nėra visai palankios Fische- 
riui, bet 
Reykjavike

jis
ar

sutiko žaisti 
kitur laisvaja-

tarpklubinėse

""“addressing and stuffing 
OF ENVELOPES

Let Me Handle Your Addressing 
(Typing or Longhand) Your Mailing 

List or Mine. Free Information.
I Am Quite Sure that I 
Can Save You Money

Call AS 8-7707 or 740-0817

SPORTAS

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

SAL’S MAINTENANCE 
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors, Panels 
Cabinets Cleaned & Waved 

All Work Guaranteed 
Call 212 356-0918

RUBISH REMOVAL 
Clean Basements & Cellers 

All Work Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

Furniture & Piano Refinishing 
All Finishes, Caning 
Restoring Antiques 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

502 Park Place Long Beach 
Call 516-432-8628 
Eve: 516-432-3240

TRIPLE STATE 
CONTRACTORS 

926 Allerton Bronx 
Interior-Exterior Painting

Home Remodeling, Furniture Repairs 
& Decorating, Windows Repaired 

Free Estimates
Call 597-9000 Ext. 100

■ ' :V
Mario’s Auto Inspection service, head
lights adjustment, *\vheel 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. S.ate 
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

DR. LUIS FERNANDEZ 
MEDICAL INTERNIST ' 

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

Union City, N. J. 
By Appt. Only 

Call 201 866-3339

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 Seeing is Believing
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

fut- 
fut- 

rungty- 
ir Ang- 
ir Ita-

TOMMY-JOE’S PIZZERIA 
Open 6 Days a Week 

From 9 A.M. to 11 P.M.
48 Dodd St., 

Bloomfield, N. J.
Call 201-748-9716 

We Deliver

TINA FUR FASHIONS
Finest of Imitation Furs

We Sell at Discount Prices
Latest Styles

304 9th Street
Terscy City, N. J.

Call 2 01 795-1886

NITO’S 
MEXICAN FOOD

Luncheon, Dinner, Supper 
Bar and Cocktail Lounge 

Guitar Music, Banguet Facilities 
Authentic S. of the Border 

Atmosphere
85 Washington Place (off 6th Av.) 

Open 7 days Res.: 777-5207

HANDICAPPED WORKERS 
Dept CA, 215 E. Culver Rd., 

Knox, Indiana 46534

Our Fund Raising Salesmen get 
1972 Buick Skylarks

We pay over 20% commission on our 
brand new necklaces and rings creat

ed especially for Fund Raising!
Your only investment is $20.00 for 
sales sample which is immediately re
fundable if merchandise is returned 
or automatically refunded when vour 
net sales reach $500. Buick Skylarks 
given to producers! Write us.

SERVICE

Carpet 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 IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

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

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

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VHėlnls, 173 
Arthur BL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHO. 
1430 kil. Medford, Masa sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

COME SEE...
And You’ll Believe 

That Buckingham Gardens 
Is The Convalescent Home 

For You Or Your Loved One

BUCKINGHAM GARDENS
Toddy Hill Road 
Newtown, Connecticut 06470

FOR INFORMATION: Write or call 426-5847 
Mr. Main — Administrator 
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKI1^!.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DEMESJ J NAUJĄ ADRESĄ: ’

488 MADISON AVENUE
FLOOR 21st

Tel.: (212) 758-1150/1

New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass.* 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Ave.

. Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 --- 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin. Avenue 
Lakewood, NJ. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 —— 1329 Boulevard 
Newark, NJ. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, NJ. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Wtterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Qulndre J4 Block I 

of 12 Mile Road 
Woodhaven, N.Y. 11421 —> 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street

TeL: AL 4-5456 
CH 3-2583 

LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966

884-1738

246-9274 
FO 3-8569 
AN 1-2994

373-8783 
OR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
North

751*6780/1 
441*4712

FUTBOLAS 
(SOCCER)

Pirmą kartą Europos 
bolo istorijoje kartojama 
bolo ketvirčiij finalų 
nės tarp V. Vokietijos 
lijos, ir tarp Belgijos
lijos. Šios rungtynės nulems 
pusfinalinius kandidatus dėl 
Europos taurės. “Spanish In
ternational Network” demon
struos šias rungtynes satelito 
pagalba milžiniškuose ekranuo
se eilėj JAV ir Kanados teat
rų gegužės 13. Žiūrėk skelbi
mą šiam , puslapy dėl 
miausio teatro.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

arti-

— Bostono
praeitą penktadienį M.I.T. įvei
kė Lietuvius 3 su puse — 
1 su puse ir pasipuošė lygos 
čempiono titulu, tepralaimėju- 
si vienerias rungtynes prieš 
Harvardą ir lygiomis sužai
dusi vienerias rungtynes prieš 
Cambridge. Mūsų komandai po 
pustaškį laimėjo Algis Makai- 
tis, Algis Leonavičius ir Jur
gis Zoza. Šiose rungtynėse mū
sų vyrai gerai sukovojo ir 
buvo panašu, kad sulauksime 
pergalės. Leonavičius pav. tu
rėjo bokštą viršaus, bet leido

Po 2 dol.: S. Matauskis, So
merset, N. J. S. Slavinskas, 
Matawan, N. J., L. Amante, 
Highland Pk., N. J., Kun. J. Kin
ta, Haskell, N. J., J. Mikolai- 
tis, Westwood, N. J., A. Dūda, 
Milford, N. J.,’ K. Kubaitis, 
Rahway, N. J., A. Abakanavi- 
čius, Little Falls, N. Ji, M. Ged- 
well, Pattenburg, N. J., I. Bar- 
tašius, Williamstown, N. J., V. 
M atusaitis, Livi ngston, N -aJ.-v 

j Lawgalis ,-XQwaco.aNf 
. lęckas, Hillside, N. J., J. Semė- 

nas, A. Čekas, Metuchen, N. J.,
J. Marcis, S. Zebertaučius, Par- 
lin, N. J., K. Kulys, Engelwood, 
N. J., T. Petraitis, V. Kirvele- 
vich, N. Polovinskas, A. Valai- 
tis, M. Mankus, Eliz. N. J., I. Ja- 
šukaitis, S., Strazdos, Linden, 
N. J., J. Jasukaitis, K. Graudie- 
nė, J. Kungys, Newark, N. J., A. 
Skučas, Plainfield, N. J., V. 
Prižgintas, Bound Brook, N. J.,
K. Gudonis, Paterson, N. J.

Po 1 dol.: F. Williams, Fair 
Lawn, N. J., M. Moleris, Eng
lishtown, N. J., K. Čiuoderis, 
Fort Lee, N. J., J. Pajūnas, Du
nellen, N. J., J. Jurkšaitis, F. Sa- 
ranka, V. Čižiūnas, Paterson, N. 
J., R. Didžbalis, B. Sabecky, 
Linden, N. J., P. Zalubas, O. 
Balčiūnienė, F. Vaškas, O. Bal- 
šūnienė, Newark, N. J., V. Rad
zevičius, Norwalk, Conn., B. Ta- " 
mošaitis, New Britain, Conn., 
Kun. F. Pranckus, Bridgeport, 
Conn., Kun. P. Kmita, Stafford 
Springs, Conn., E. Vaitkus, 
Stratford, Conn., V. Juozokas, 
Newington, Conn., P. Lau
kaitis, Torrington, Conn., A. Lu- 
gauskas, Plainfield, Conn., J. 
Buikas, Glastonbury, Conn., A. 
Kvietkauskas, Poquonock, Con
nect! cut, A. Senn, Mansfield Cen
ter, Conn., D. Kazlauskas, A. 
Mockus, Hartford, Conn., E. Se- 
lens, J. Kondratas, A. Alubaus- 
kas, Waterbury, Conn.

Darbininko 
nuoširdžiai 
prisidėjusiem 
riaus išlaidų
taip parėmusiem 
spaudos darbą. Laukiama aukų 
ir iš kitų skaitytojų.

administracija 
dėkoja visiem, 

prie kalendo- 
s u mažinimo ir 

lietuviškos

GEGUŽES MENUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošę* pavasario gėlėmis, pa- 
puo* jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrei} U 
T. Kornelijau* Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO"
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wlk 
loughby Ave^ Brooklyn N. T. 
11221.

amžinojo šacho. Jurgis Zoza 
priėmė pasiūlytą remizą, tu
rėdamas laimėtiną pėstininkų 
baigmę.

— Rytų apygardos jaunių 
pirmenybės gegužės 21d. įvyks 
So. Bostono LPD klube, 368 
West Broadway, So. Bostone. 
Pradžia 10 v. ryto. Bus rungia
mas! trijose grupėse: iki 12 me
tų amžiaus, kitoje — iki 14 me
tų ir trečioje — vyresnių am
žiumi. Laimėtojai bus apdova
noti. Įsirašymus siųsti Kaziui 
Merkiui, 431 E. 7th St., So. Bos
ton, Mass.02127.Tel. 268-1282.

balandžio nr. įtalpino “An in
teresting game from World 
Cup II”. Šioje partijoje K. Mer-

vą Martin Rausch, kuris žaidė 
baltais. Komentaruose pabrėž
toj nt Merkio žinau, žai-
dimas. * 4. ■ -

To žurnalo Ratings sąrašuo-

čiauskas 1070 ir K. Merkis 1047.

Blasius 782, Brazis 732, Bulloc- 
kus 903, Makutėnas 957, Pavilo- 
nis 79, Tamutis 156 ir Valuckas 
798.

— Lietuvos šachmatų pirme
nybes Kaune laimėjo kaunietis 
A. Butnorius ir vilnietis G. Pieši- 
na, abu surinkę po 9 su puse iš 
14 galimų. Jiedu turės sužaisti 
6 partijų matčą dėl čempiono 
titulo. A. Čečkauskas baigė 
trečiu 8 su puse, Vladas Mikė
nas ketvirtas 8 su puse, klaipė
dietis Barstatis 8 tš. Toliau L. 
Ambrozaitis ir J. Tamošiūnas 
po 7 su puse, V. Valiukevičius ir 
V. Žitkus po 7, o kiti mažiau.

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 trumbaida, Prie 
apleisto seno namo, Kad aš 
našlaitėlė, Tau, mama, Tė
vynė, Motinos valsas, Pienė, 
Je»i skaidrus vanduo ir Mano 
gimtinė. Dainuoja choras, solis
tai ir duetai. Mono, 5 dol.

I^engvos muzikos ir Šokių 
plokštelės: Svajonių muzika, 
stereo 5.50 dol., Tėviškės vė
jas, stereo 6 dol., Jūreivių ke
liai, stereo 5 dol., Gamtinės 
dangus, Kur gimta padangė, 
Tavęs laukiu ir Lietuva brangi, 
mono po 5 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.
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DRAMOS STUDIJA 
, PRADĖJO DARBĄ

Liet. ' Bendruomenės pa
stangomis įkurtas dramos teat
ras. Prie jo suorganizuota ir 
dramos studija. Dramos studi
jai vadovauja teatro meno 
vadovas Kazys Vasiliauskas.

Toks pirmasis studijos susi
rinkimas buvo gegužės 3, Kul
tūros Židinyje. Atsilankė per 
dešimtį, kurie nori dirbti ir 
mokytis. Dar. atsiras ir dau
giau. Studijos vedėjas Kazys 
Vasiliauskas supažindino su stu
dijos darbu. Jis pasisakė, kad 
dėstys vaidybos sistemą, im
provizaciją ir etiudus. Į šį su
sirinkimą buvo atsilankęs Vac
lovas Butkys, kuris anksčiau 
norėjo organizuoti šaulių teat
rą, dabar pažadėjo studijai 
ir pačiam teatrui visišką šau-

PADĖKA
N. Y. Skautam remti Tėvų 

Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siem, kurie prisidėjo prie Kele- 
čiaus, Barausko ir Smilgaitės 
spektaklio pasisekimo. Padėka 
visiem į spektaklį atsilankiu- 
siem, taip pat tiem, kurie, ne
galėdami atvykti, aukomis prisi
dėjo ir ypač visom mamytėm, 
kurios prikepė įvairių ir skanių 
pyragaičių.

Ypatinga padėka tenka V. 
Kidoliui ir Z. Juriui už vaidini
mui šviesų įrengimą ir tvarky
mą. V. Kidolis visada Tėvų 
Komitetui ateina į pagalbą, ir 
šį kartą jo įnašas buvo labai di
delis, nes jis ne tik šviesų efek
tus atliko, bet pats ir aktorių 
bei jų reikmenų transportacija 
asmeniškai pasirūpino.

N. Y. Skautams Remti pabrėždamas, kad lietuvių tau- 
Tėvų Komitetas ta, jau vien stebint jos šokius,

Newark, N. J. LB apylinkės susirinkime pirm. A. Trečiokas 
įteikia daugiausia 1971 m. nusipelniusiai Newarko lietuvei 
Adelei Balbatienei trijų prezidentų medalį, kurį prisega 
A. Sudzinskaitė.

lių paramą. Po tokio susi
pažinimo tuoj pradėtas dar
bas.

Organizuojant šią studiją, 
daug pasidarbavo Rima Bru
žienė. Ir dabar prašomi visi, 
kas norėtų susipažinti su vai
dyba, kas norėtų prisidėti prie 
lietuviškojo teatro, kviečiamas 
įsijungti į studiją. Apie tai 
galite paskambinti Rimai 
Bružienei, tel. darbe: 441- 
4712, namie 763-8022. Stu
dija dirba trečiadieniais Kul
tūros Židinyje. Galima ir ten 
atvykti ir prisistatyti studijos 
vadovui K. Vasiliauskui. Pra
šom paskubėti, nes kursas ne
bus kartojamas.

J. MATULAITIENĖS 
GRUPĖ ŠOKO 
NEW JERSEY

New Yorko tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Jad
vyga Matulaitienė, gegužės 6
atliko meninę programą Cos
mopolitan Club, Upper Mont
clair, New Jersey. Klubas turi 
stilingas patalpas puošnioj ap
linkoj, didelę salę, sceną su 
visais priedais, persirengimo 
kambariais. Klubo narių daugu
mą sudaro pasiturį skandina
vų kilmės amerikiečiai.

Buvo pašokti 9 šokiai: 
Kepurinė, Gyvataras, Kubilas, 
Oželis, Subatėlė, Blezdingėlė, 
Malūnas, Tryptinis, Pynė. A- 
kordeonu palydėjo Vytautas 
Strolia. Amerikiečių publika 
šiltai priėmė kiekvieną šokį, 
daugį kartų ir atskiras šokių 
dalis palydėjo plojimais. Pa
baigoj klubo renginių komi
teto pirmininkas Fred Hol- 
mer (danų kilmės) tarė žodį,

Newark, N. J.
Parapijos žinios

švč. Sakramento pagarbini
mas bus gegužės 21, per Sek
mines. 7:30 v.v. bus iškilmingi 
mišparai, kurių metų giedos S v. 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
Klemenso Bagdonavičiaus, pa
mokslą pasakys kun. A. Valan
čius iš Chięagos. III.

Gegužės 28 švč. Tejybės die
ną, 10:30 v. bus iškilmingai pa
šventintos Amerikos, Lietu
vos ir popiežiaus vėliavos. Vė
liavas liavas parapijai nupirko 
lietuviai veteranai ir jų pagelbi- 
ninkės, Lietuvos vyčių 29 kuo
pa ir Šv. Vardo draugija ir kitos 
draugijos. Visom iškilmėm va
dovauja veteranų posto vadas 
Peter Mitchell.

Visa parapija buvo sujaudinta, 
kai balandžio 27 staiga mirė 
Albinas Ponelis, kuris ilgus me
tus dalyvavo šv. Cecilijos cho
re, lietuvių veteranų poste. Jis ’ 
palaidotas balandžio 29 šv. Kry
žiaus kapinėse. Iškilmingas lai
dotuvių mišias koncelebravo 
prel. Jonas Schamus, kun. Pet
ras Totoraitis ir kun. Juozas 
Barkus, OSB. Mišių metų gie
dojo Klemensas Bagdonavičius 
ir Juozas Stankūnas, solo giedo
jo Liudas Stukas ir Charles 
Laurinaitis. F.V.

yra ryžtinga ir nepasiduo
danti.

Šiuo pasirodymu grupė atsi
sveikino su ilgamete (5 me
tai) šokėja Egle J uškaite-Vai
niene, kuri balandžio 8 Eli- 
zabethe, N. J. ištekėjo už buv. 
grupės dalyvio Petro Vai
niaus. Jų sutuoktuvinėj vaka
rienėj grupės šokėjai, kartu 
su jaunaisiais, įspūdingai at
liko Rezginėlę. Tai buvo maloni 
staigmena svečiams, nes toks 
vestuvių paįvairinimas New 
Yorko — New Jersey apylin
kėj bene pirmą kartą.

Gražu, kad jaunimas tauti
nių šokių grupėje ne tik šoka, 
bėt ir šlišidfatfgauja, 'kuria lie
tuviškas šeimas, (k)

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

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.

Sportininkų gegužinė pieti
nėm rytų apygardos lietuvių ko
lonijom įvyks gegužės 28 latvių 
stovyklavietėj “ Priedai nėję” prie 
Freehold, N. J. Tikimasi daug 
jaunimo iš New Yorko, New 
Jersey, Philadelphijos, Baltimo- 
rės ir Washingtono. Kviečiamos 
ir kitos kolonijos. Ypatingai 
kviečiamas šeštadieninių mo
kyklų jaunimas, kuriem bus pri
taikyti žaidimai ir lengvosios at
letikos varžybos. Programoj taip 
pat bus tarpmiestinės jaunių 
krepšinio, bei mergaičių tinkli
nio varžybos.

Tėvai prašomi atvežti savo 
vaikus į šią gegužinę ir malo
niai praleisti dieną sportui. Jo
kių mokesčių įėjimui nebus. 
Maistą ir gėrimus bus galima 
nusipirkti gegužinės lauko vir
tuvėj. Rytų Sporto Apygarda.

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.

Jonas L. Kasmauskas, išgy
venęs Bostone net 71 metus, ruo
šiasi išvykti gyventi pas . savo 
dukterį Eleną Carr į Ormond 
Beach, Floridą. Jonas iš Lietuvos 
į Bostoną atvažiavo 1901, dirbo 
įvairiose lietuviškose organizaci
jose, turėjo medicinos įrankių 
dirbtuvę. Dabar sulaukė 88 m. 
amžiaus ir parduoda, savo auto
mobilį geram stovy, 3 šeimų na
mus su baldais ir gražiu daržu. 
Interesuoti lietuviai gali kreip
tis telefonu 288-9042 ar asme
niškai adresu: 75 Armandine 
St., Dorchester, Mass.

VAŽIUOJANTIEMS
ATOSTOGŲ Į FLORIDĄ 

ŽINOTINA
Buvę New Yorko gyvento

jai Grabnickai apsigyveno Flo
ridoje ir įsigijo nemažą mo-

Turi 16 išnuomojamų kam
barių pavieniam asmeninr 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-

Juozas Daili da, sulaukęs 100 
metų

Juozui Dailidai
100 metų

Ta proga Kultūros Židinio 
statybai paaukojo 500 dol.

Juozas Dailida, gyvenąs 
Woodhavene, balandžio 15 at
šventė šimto metų sukaktį. Ir 
dar puikiai jaučiasi ir visada 
gerai nusiteikęs. Jis priklauso 
Apreiškimo parapijai.

Gimė jis Barandų kaime, Sin
tautų parapijoje, Suvalkijos 
ūkininko šeimoje. Į ameriką at
vyko 1903 metais. Apsivedė 
1910 metais.

Pradžioje dirbo dažų fabrike 
po 12 valandų kas dieną. Taip 
dirbo šešias dienas per savaitę. 
Ir už tokio darbo savaitę gau
davo 9 dolerius.

Vėliau įstojo į siuvyklą ir ten 
išdirbo 50 metų. Apie save jis 
taip sako: daug dirbau, viską 
valgiau ir gėriau. Žmonos pra
šomas sudaužiau pypkę ir nu
stojau rūkyti.

Žmona mirė prieš trejus me
tus. Dabar jis gyvena pas duk
rą Woodhavene.

Šimtojo gimtadienio proga 
jis paskyrė pranciškonam 500 
dol., auką, tik šiuo tarpu negali 
nueiti į banką, nes susižeidė 
koją benešdamas šiukšles.

dens, Box Tower ir Passion 
Play.

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

filo banko direktorių taryboje yra adv. JoYuts J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virt 8213,000,000.

CURREfNT DIVibteND RAtfES

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

--------- AH AcdOttrits Compounded Dally----------
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Rašytojo Stasio S ant v aro 

70 metų sukaktis minima 
gegužės 27 Tautinės Sąjungos 
namuose, 484 E. 4-ji gatvė. 
Apie poetą S. Santvarą kalbės 
Henrikas Nagys, iš S. Santva- 
ro kūrybos skaito aktoriai 
Jonas Kelečius ir Stasė Kielai- 
tė-Kelečiuvienė. Programą ve
da Antanas Gustaitis. Pradžia 
7:30 v.v.

Bostono tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Onos IvaŠ- 
kienės, balandžio 30 Liet. 
Piliečių draugijos salėj suren
gė savo pasirodymą. Grupėje 
dalyvauja apie 50 berniukų ir 
mergaičių. Jų amžius — nuo 
pradžios mokyklos pirmojo sky
riaus iki universitetų ir kole
gijų studentų. Dauguma tos 
grupės vyks į tautinių šokių 
šventę Chicagoje, tad ir šios 
dienos programoje jie ir šoko 
tos šventės tautinius šokius. 
Programos pranešėja buvo 
Birutė Adomavičiūtė. Žmo
nių atsilankė apie 150, o jų tu
rėjo būti kur kas daugiau, 
nes grupė šį pasirodymą ren
gė, norėdama kuo daugiau su
telkti pinigų savo kelionei į 
tautinių šokių šventę. O jiem 
reikalinga pagalba, kad kuo 
daugiau nuvyktų. Ona Ivaš- 
kienė labai daug nuoširdaus 
darbo įdeda į šią grupę, į tau
tinių šokių mokymą. Tuo 
ji atlieka tikrai labai gražų 
ir svarbų darbą. Už tai padėka 
jai ir pagarba. Teko girdėti, 
kad ateityje įtrauks į savo pro

gramas ir lietuvišką dainą. Tai 
būtų tikrai sveikintina ir gra
žu.

Bostono Liet. Bendruomenės 
Kultūros klubo šių metų bai
giamasis susirinkimas bus, ge
gužės 13 d. 7:30 v.v. Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
287 Commonwealth Ave., Bos
tone. Prelegentu bus Mykolas 
J. Drunga. Jis kalbės -—Nesą
monių vaidmuo moksle ir fi
losofijoje. Šiuo metu jis 
studijuoja Massachusetts 
Institute of Technology ir ra
šo doktorato darbą iš filosofi
jos. Klubo valdyba maloniai 
kviečia visus atsilankyti.

P A D Ė K A

Advokato Vlado Požėlos rankraštis, kuriame jis 
pynė savo atsiminimų giją, deja, dingo vienoje Adel
aidės ligoninėje, kur velionis praleido paskutiniąsias 
dienas. Ankstesnė rankraštinė medžiaga rado prie
globstį pas idėjos bičiulį Kiprą Bietinį. Vėliau rankrašti
nį juodraštį suredagavo Pranas Čepėnas. Atsirado kny
gos mecenatas Povilas Brazaitis iš Bostono, kuris apmo
kėjo visas išlaidas, o Kęstutis Čerkeliūnas nupiešė ap
lanką. Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
Literatūros Fondo rūpesčiu, rankraštis buvo atspausdin
tas Nidos spaustuvėje Londone knyga

Vladas Požėla — JAUNYSTĖS ATSIMINIMAI.
Mūsų nuoširdi padėka anksčiau minėtiems ir visiems 

tautiečiams, kurie taip daug pasidarbavo, kad nors 
dalis Požėlos atsiminimų galėjo išvysti dienos švie
są. Visų mielų tautiečių talką mes labai vertiname.

Ačiū!
Vlado Požėlos šeima

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 it 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 , JĖ. 
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.
Squantum, Mass., 02171
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Jaunimo kongreso New Yor- 
ko komitetas, rengdamasis 
istoriniam suvažiavimui ir tuo 
pačiu norėdamas labiau iš
ryškinti motinos reikšmę lietu
viškame judėjime, gegužės 21 
sekmadienį, 12 vai. Apreiškimo 
parapijos didžiojoj salėj ren
gia motinų pagerbimą su įvai
ria ir įdomia programa. Kvie
čiame sekmadienį skirti jauni
mo rengiamai šventei.

Aušros Vartų parapijos tradi
ciniai pavasario pietūs bus ge- 
tužės 21, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. mišių. Pietūs bus pa
rapijos salėj. Tuo bus atžy
mėta parapijos 67 metų su
kaktis. Parapijos šeimininkės 
paruoš tikrai puikius ir gra
žius pietus. Visi Aušros Var
tų parapiečiai ir rėmėjai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti. Iš 
anksto pranešti nereikia.

Solistė Lionė Juodytė Mat
hews su dukra soliste Janina 
išvyko j Bostoną, kur Janina 
dalyvaus Sound of Music pasta
tyme ir dainuos pagrindinę 
partiją. Bostone mano išbūti 
apie porą mėnesių. Taip pat 
pastatyme dalyvaus ir Lionė 
Juodytė.

Skulptorės Elenos Kepalai- 
tės naujų skulptūrų paroda ati
daryta šią savaitę, gegužės 
9 Phoenix galerijoj, 939 Ma
dison Ave., N. Y., prie 74 
St. Išstatyta naujausios jos 
skulptūros, sukurtos iš alu- 
minijaus vamzdžių. Tie blizgą 
vamzdžiai išlankstyti įvairiom 
formom, nušlifuoti, pritvirtinti 
prie žibančių aluminijaus plokš
čių, kurios spindi kaip veid
rodžiai. Skulptūrų ciklas pava
dintas — Intervalai. Paroda 
tęsis iki gegužės 27. Tai yra 
jos antroji paroda šioj Phoe
nix galerijoj. Pirmoji buvo 
1970.

IV-TOJI
TAUTINIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĖ

įvyks
1972 m., liepos mėn. 2 d., 2 vai. p. p. 
Chicagos International Amphitheatre 

42-ji ir South Halsted gatvė.
Bilietai jau platinami MARGINIUOSE.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. 
Ložėse bilietų kaina 0o 10 dol. 

Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 vietas.
Paštu bilietus galima užsisakyti 

atsiunčiant čekį ar pašto perlaidą su 
sau adresuotu voku ir pašto ženklu adresu:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL, 
2511 W. 69th Street, 

Chicago, Illinois 60629

Vincės Jonuškaitės jos 70 
metų proga pagerbimas, su
rengtas Liet. Bendruomenės 
Vaižganto klubo, praėjo labai 
įspūdingai ir sėkmingai. Žmo
nių atsilankė apie 150, prineš
ta daugybė gilių. Pagrindinę 
kalbą pasakė svečias iš Bosto
no poetas Stasys Santvaras. 
(Plačiau kitame numeryje).

Monika Pociūtė, Apreiškimo 
choro narė, iš Richmond Hill, 
N. Y., gegužės 6 susituokė 
su Vytautu Bitėnų iš Eliza- 
betho, N. J. Sutuoktuvės buvo 
Apreiškimo parapijos bažny
čioj 3 v. popiet. Mišias auko
jo ir sutuokė kun. A. Račkaus
kas, gi choras giedojo per 
mišias. Vestuvių vaišės buvo 
Show Boat restorane, vaišes 
pravedė choro dirigentas Al
girdas Kačanauskas. Linksmos 
vestuvės užsitęsė iki vidur
nakčio. Jaunieji apsigyvens Eli- 
zabethe, N. J.

Česlava Aleksonienė iš Bos
tono, savo darbovietės vienos 
ligoninės, buvo atsiųsta į New 
Yorką ir čia susipažino su 
naujais tyrimo aparatais, ku
riuos įsigijo ligoninė. Savait
galį praleido pas savo bičiulius 
Birutę ir Antaną Lukoševi
čius Woodhavene.

Adv. Arūnui ir Rūtai (Ruz- 
gaitei) Udriams, Jackson, Mi
chigan, gegužės 4 gimė sūnus 
Darius Albertas.

Stasys Gudas, New Yorko 
valstijos lietuvių respublikonų 
atstovas (chairman), išvyk
damas ilgesniam laikui į Flo
ridą, pareigas perdavė R. Ke- 
ziui ir jį pristatė N Y. valsti
jos republikonų tautybių direk
toriui James Fusscos, N. Y. vals
tijos sporto komisionieriui. Taip 
pat R. Kezys atstovauja New 
Yorko lietuviam respublikonų 
lietuvių federacijoj, kuriai vado
vauja dr. Jonas Genys.

LRK Federacijos N. Y.-N. J. apskrities seimelio prezidiumas. Iš k. į d. dr. A. Radzivanienė, 
P. Ąžuolienė, A. Mažeika, dr. A. Skėrys. Nuotr. P. Ąžuolo

L. R. K. FEDERACIJOS SEIMELIS 
protestuoja prieš religijos persekiojimą Lietuvoj
Sekmadienį, balandžio 16, 

Angelų Karalienės parapijos 
salėj įvyko L. R. K. Federaci
jos New Yorko-New' Jersey 
apskrities seimelis, katalikiškų
jų organizacijų atstovų metinis 
susirinkimas. Dalyvavo 29 or
ganizacijų atstovai. Atstovų 
skaičius, viso 44, šiemet buvo 
mažesnis negu kitais metais, 
nes New Jersey organizacijom 
nebuvo atstovaujama. Jau ku-

Birutė ir Antanas Lukoševi
čiai, gyveną Woodhavene, ge
gužės 6 atžymėjo savo vedy
binio gyvenimo dešimties me
tų sukaktį, ta proga sureng
dami jaukias ir gražias vai
šes.

Lijolė Stanulytė ir Jonas 
Čamauskas susituokė gegu
žės 6 Maspetho lietuvių baž
nyčioj. Sutuokė kun. J. Pakal
niškis. Vestuvinės vaišės buvo 
Niedersteins restorane Mid
dle Village. Jaunoji yra Lie
tuvos konsulato sekretorė, tad 
vestuvėse dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simu
tis.

Muzikas Albinas Prižgintas, 
Angelų Karalienės parapijos 
vargonininkas, sekmadieniais 
prieš sumą groja klasikinius 
dalykėlius. Kas mėgsta ir no
ri pasiklausyti klasikinės muzi
kos, atsilankę 10 ar 15 minu
čių prieš sumą į Angelų Ka
ralienės bažnyčią Brooklyne, 
išgirs Franz Liszt, Bach, Mo
zart ir kitų klasikų kūrinius. 
O taip pat per sumą galės 
gėrėtis parapijos choro gražiu 
giedojimu.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valandos ir Rūtos rėmėjų 
klubo rengiamas piknikas bus 
birželio 8, sekmadienį, gra
žiame latvių parke Priedainė, 
Freehold, N. J. Programoj 
dalyvauja Žibuoklių moterų 
sekstetas, vedamas muziko Liu
do Stuko, New Yorko tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma J. Matulaitienės, estų tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma Ferdinand Rikka, latvių 
tautinių šokių ansamblis Dzin- 
taras, kuriam vadovauja Ma
ra Priedite ir Martinš Ermanis. 
Šokiam gros Gutauskų orkest
ras. Piknikas įvyks bet kokiam

ris laikas buvo jaučiama, kad 
New Jersey organizacijoms 
praktiškiau būtų susiburti į sa
vo apskritį. Todėl šis seimelis 
nutarė nesipriešinti jų pagei
davimui ir atleisti nuo ryšių su 
New Yorku.

Seimelio dalyviai rinkosi 11 
valandos mišiom už kenčian
čią Lietuvą. Pamokslą pasakė 
dvasios vadas kun. Vyt. Pik
turna. Giedojo parapijos cho
ras, vargonais grojo naujasis 
vargonininkas, jaunas ir gabus 
muzikas Albinas Prižgintas. 
Po mišių klebonas kun. Ant. 
Petrauskas pavaišino užkan
džiais, kuriuos rūpestingai pa
ruošė Eleonora Ramančionienė 
ir Rožė Kondrodienė. Pusryčių 
metu Elena Venienė ir Pranė 
Ąžuolienė pravedė loteriją, iš 
kurios beveik visi išėjo laimė
tojais.

Posėdžiavo kitoj salėj. Apskri-

Už a.a., Antano Ramanaus
ko, žymaus pranciškonų gera
dario, sielą mišios pranciško
nų koplyčioj bus aukojamos., 
gegužės 21 d. 10 vai.

ATOSTOGOS
NEW HAMPSHIRE, CONWAY

Naujas namas (chalet) ant 
Saco upės kranto. 3 miegamie
ji, salionas su židiniu, virtu
ve ir 1 su puse vonios. Du 
balkonai į upės pusę su žavin
gu reginiu. Švarus vanduo 
maudytis, grynas pušyno* oras. 
Teirautis: I. Janukėniene, 54 
Bushnell St. Dorchester, Mass. 
Tel. 288-8532.

Woodhavene prie Forest Par
ko parduodamas mūrinis vienos 
šeimos namas iš 5 kamba
rių su įrengtu rūsiu ir gara
žu. Kaina prieinama. Kreip
tis vakarais arba savaitga
liais tel. 296-2765.

Namų savininkė ieško kitos 
moters, kuri galėtų kartu gy
venti. Deer Park, tel. (516) 
586-1538.

Šeima 3-jų suaugusių ieško 
5 kambarių buto. Jei kas tu
rėtų ar žinotų butą, prašomi 
skambinti tel. 849-6083.

ties pirmininkas dr. Ant. Skė
rys, atidaręs posėdį, į prezi
diumą pakvietė inž. Ant. 
Mažeiką, dr. Apoloniją Radziva? 
nienę ir Pranę Ąžuolienę. Žo-' 
dį susirinkusiem tarė kun. 
Stasys Raila, primindamas Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoj. 
Jis kvietė visus jungtis prie 
17,500 Lietuvos katalikų, pa
sirašiusių protestą. Taip jun
giasi Chicaga, Detroitas ir ki
tos kolonijos.

Buvo padarytas valdybos 
veiklos pranešimas ir kalbėta 
Kultūros Židinio, spaudos, ra
dijo, viešų parengimų, ypač 
Kristaus Karaliaus šventės ir 
kitais klausimais. Daugelis da
lyvavo diskusijose. Jų tarpe 
brandų žodį tarė du žymūs 
veteranai, Petras Montvila ir 
garbės narys Kazimieras Kru- 
šinskas, šviesus 92 metų dva
sios jaunuolis.

Valdyba išrinkta ta pati: dr. 
Ant. Škėrys — pirmininkas, 
dr. Apolonija Radzivanienė,

Ir vėl visi kartu 
skrendame į

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTE IR I

JAUNIMO KONGRESĄ, 
įvykstantį

CHICAGOJE 
liepos mėn. 1 - 4 d.

► Ekskursiją rengia New Yorko LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLUBAS. Skrendame United Airlines Boeing 727 
lėktuvu. Lėktuve bus pilnas aptarnavimas, geras 

maistas, kurį gausite nemokamai. .
► Išvykstame iš Kennedy aerodromo liepos 1 d. 6:30 

vai. rytą į Midway aerodromą, esantį Chicagos 
miesto centre.

► Iš Chicagos išskrendame liepos mėn. 4 d. 5:00 vai. 
vakare iš Midway į Kennedy aerodromą.

► Kaina ten ir atgal: Jaunimo Kongreso atstovams 
ir Tautinių Šokių šventės šokėjams: 79.50 dol., o 
visiems kitiems: 84.50 dol. (normali lėktuvo kaina 
į Chicagą yra 118.00 dol.). Vietas prašome užsakyti 
ne vėliau gegužės 8 d., prisiunčiant 40.00 dol.
Rankpinigius siųskite:

“VYTIS” Klemas Budreckas
International Ravel Service 91-03 117 St.
2129 Knapp St. Richmond Hill, N. Y. 11418
Brooklyn, N. Y. 11229 Tel. 849-0707
Tel. 769-3300

► Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į 
kelionių agentūrą “Vytis” — Romas Kezys, tel. 769-3300 
arba į Atletų Klubo atstovus: Klemą Budrecką, tel. 
849-0707 ar adv. Valdą Duobą, tel. 847-4102.

► Jei norite su mumis skristi į minėtas šventes, tai 
prašom tuojau užsiregistruoti, nes vėliau, kaip ir perei
tais metais, gali pritrūkti vietų.

REGISTRACIJOS LAPELIS -

Pavardė ................................................................................................

Adresas .......... .................... ........~......................................................

Tel. ...................... Zip .............. ...... ...............................................

inž. Ant. Mažeika, Stasys Lu
kas, Elena Vaišnoraitė ir Pet
ras Ąžuolas.

Dauguma organizacijų įtei
kė seimeliui savo veiklos pra
nešimus raštu. Ką tos organi
zacijos veikia? Pavyzdžiui pa
imkim vieną iš jų, L. K. Mo
terų Sąjungos Apreiškimo pa
rapijos (29-ą) kuopą. Praneši
mas trumpas, — vienas ran
ka rašytas puslapis. Mėnesi
niai susirinkimai. 50 narių (ke
turiais padidėjo). Šeši vieši pa
rengimai: Užgavėnių balius, Ve
lykų stalas, Motinos diena, me
tinė šventė, apskrities suva
žiavimas su Operetės choro 
koncertu. Talka: parapijos pik
nikui, klebono pagerbimui ir 
k. Aukos: parapijai 400 dol., 
altoriaus patarnautojam 150 
dol., chorui dainų šventės 
proga 100 .dol., Kultūros Židi
niui 100, Balfui 50, radijui 
ir spaudai 50, Bražinskų ir Si-
mokaičių fondui 100 ir daug 
mažesnių. Kuopai vadovauja 
Ona Kubilienė.

Tiesa, ne visi pranešimai 
tokie įspūdingi, bet ir kitos 
organizacijos turi daug ką įdo
maus pasisakyti, jeigu tik bū
tų, kas klauso. Deja, net pats 
seimelis to nenorėjo.

Seimelis nutarė kreiptis į 
Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių ir kviečia visus lie
tuvius jungtis prie mūsų bro
lių ir seserų protesto prieš 
religijos slopinimą, žmogaus 
teisių varžymą ir Bažnyčios 
persekiojimą pavergtojoje Lie
tuvoje. Seimelis kviečia jau
nimą, kuris dar stovi nuoša
liau, jungtis į lietuviškojo 
darbo barus. Ragina auka ir 
darbu statyti Kultūros Židinį, 
remti lietuviškąją, ypač Tėvų 
Pranciškonų leidžiamą, spaudą ir 
lietuviškąjį radiją.

‘ Darbingas buvo seimelis. 
Programai pasibaigus, dauguma 
dalyvių nuvyko į Apreiškimo 
bažnyčią dalyvauti iškilmin
gose pamaldose už Lietuvą, ku
rios tikrai buvo įspūdingos.

(P-A.)

LB WOODHAVENO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

kviečiamas
š. th. 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

LSS Atlanto rajono seserija
gegužės 20-21 dienomis
Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

rengia

MINDAUGO JANKAUSKO 
DARBŲ PARODĄ
Lankymo valandos: 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 12 iki 9 v. v.
Atidarymas šeštadienį 7 v. v.
Pelnas skiriamas LSS seserijos knygų fondui

Visi nuoširdžiai kviečiami




