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MASKVOS — PEKINO REAKCIJA PUSĖTINAI ŠVELNI 
NIXON AS KELIAUJA MASKVON PASITARIMAMS 

KARO LAUKUOSE BE DIDESNIŲ PASIKEITIMŲ

NUŠALINO ANGLIAKASIŲ VADOVUS 
Kitus rinks teismo kontrolėj

Visų svarbesniųjų S. Viet
namo uostų ir pakrančių už- 
minavimas valstybių santy
kiuose nėra eilinis reiškinys, 
todėl paskutinioji savaitė Ame
rikos vyriausybei ir diploma
tam buvo pilna netikrumo ir 
agonijos lydimo nerimo. Vie
šai nekalbėjo nė prez. Nixo- 
nas, nė valstybės sekr. Rogers, 
kalbėjo tik vienas krašto aps. 
sekr. Laird, informuodamas 
spaudą daugiausiai apie bloka
dos techniką. Temos parinki
mas buvo geras — spaudai bu
vo duota medžiagos patenkinti 
spėliojimų aistrą, gi vyriausybė 
tuo būdu atsikratė pavojaus 
pradėti kalbėti anksčiau negu 
reikia.

Kritiškiausias laikas buvo 
laukimas reakcijos iš Maskvos 
ir Pekino. Šį kartą jos reikė
jo ilgai laukti. Bet kai ji atėjo, 
kartu atėjo ir atoslūgis. Švel
niausia reakcija buvo Pekino, 
nes buvo smerkiamas tik Ame
rikos veiksmas, bet nieko iš jos 
nereikalauta. Maskvos smerki
mą lydėjo ir paraginimas tuo
jau sustabdyti uostų užminavi- 
mą. Aišku, Pekinas su Mask
va pakartojo ta proga pažadus 
Hanojaus neapleisti.

JAV tuojau pranešė apie $. 
Vietnamo uostų užminavimą 
ir J. Tautų gen. sekretoriui, 
prašant su nota supažindinti ir 
Saugumo Tarybą, kuriai šį mė
nesį pirmininkauja Amerikos 
atstovas. Notoje Amerikos 
veiksmas remiamas chartos 51 
paragrafu, tai yra reikalu apsi
saugoti nuo gresiančio pavo
jaus. Kurt Waldheim kontakta
vo visus S. Tarybos narius dėl 
posėdžio sušaukimo, bet Kini
jos atstovas tuojau posėdžio 
sušaukimą užblokavo, sakyda
mas, kad Vietnamo bylai S. 
Tarybos nereikia. Tai reiškia,

Mažai atmainų 
Italijos 
parlamente

Roma. — Italijos parla
mento rinkimai didelių staigme
nų neatnešė — vienus lašu 
kitu sustiprino, kitus prisilpni- 
no. Nė viena partija neturi dau
gumos valdyti viena pati, to
dėl vėl reikės lipdyti koalici
jas. Iš ko - ji bus sulipdyta, 
išryškės tik rudeniop. Atstovų 
rūmuose yra 630 narių, sena
te 315.

Krikščionys demokratai lie
ka didžiausia partija su 267 na
riais atstovų rūmuose ir 135 
senate. Kompartija laimėjo du 
atstovus daugiau ir atst. rū
muose turės 179 narius, sena
torių beturės tik 94, nes sep
tynis pralaimėjo. Socialistai 
atstovų rūmuose turės 61 at
stovą (vienu mažiau), 33 se
natorius (3 mažiau). Socialinis 
Sąjūdis, pravardžiuojamas neo- 
fašistais, atst. rūmuose turės 
56 atstovus (26 daugiau), 26 
senatorius (13 daugiau). Ši gru
pė yra didžiausias šių rinki
mų laimėtojas. Liberalai atst. 
rūmuose beturės 21 narį (10. 
mažiau) ir tik 8 senatorius, 
nes 8 pralaimėjo. Respubliko
nai laimėjo 5 atstovus ir 3 
senatorius. Pietų Tirolio vokie
čiai, itališkų krikšč. demokra
tų sąjungininkai, pasiliko kaip 
buvę — 3 atstovai, du se
natoriai. Komunistų Manifesto 
grupė, Mao atstovai Italijos 
kompartijos pašonėje, dirbo 
daug visame krašte, bet nieko 
nelaimėjo.

Parlamentas renkasi pirmo po
sėdžio gegužės 25.

kad Pekinas nenori užsiimti 
Saugumo Taryboje Amerikos 
kaltinimu. Po to ir Maskvos at
stovui nebeliko akstino kovą 
pradėti, nes jau buvo aišku, 
kad Kinijos veto viską panai
kins.

Trečias nerimą keliąs klau
simas buvo prez. Nixono ke
lionė Maskvon — atšauks ją 
Maskva ar ne? Washingtonas 
vaidino nieko nežinąs, bet Mask
va pademonstravo savo nusi
statymą pačiame Washingtone, 
kai pereitą ketvirtadienį amb. 
Dobrynino lydimas pas prez. 
Nixoną atsirado linksmas So
vietų užsienio prekybos mi- 
nisteris Potoličevas su drau
gišku vizitu. Spaudos užpultas 
išeidamas pareiškė, kad pre
zidento kelionės reikalas se
niai išspręstas, todėl nėra tuo 
reikalu apie ką kalbėti. Po to 
jau ir valstybės sekr. Rogers 
taip pat lakoniškai pareiškė, 
kad pasirengimas kelionei vyks
ta visu tempu.

Iš to visko jau daroma išva
da, kad su Maskva tą reikalą 
iŠ anksto sutvarkė neseniai 
ten buvęs dr. Kissingeris. Pe
kinas greičiausiai buvo kontak
tuotas per Paryžiaus ambasadą. 
Manytina, kad šitai paaiškina 
ir paskutines prez. Nixono 
pasitraukimo iš Vietnamo są
lygas — amerikiečiai pasi
trauks iš Vietnamo per 4 mė
nesius, jei Hanojus grąžins 
belaisvius ir sutiks skelbti pa
liaubas tarptautinėje kontro
lėje. Visi kiti reikalai susitvar
kyti paliekami patiem vietna
miečiams. Hanojus oficialiai 
tokio klausimo sprendimo ne
nori, bet jo protestus turės pa
keisti sutikimas. JAV delegaci
ja jau pasiūlė derybas Pa
ryžiuje atnaujinti, Hanojus pa
tyliukais sutiko.

Viskas rodo į tai, kad Viet-

— New Yorko seimelis, 
baigdamas sesiją, paskyrė apie 
47 mil. dol. privačioms mo
kykloms valstijoje sušelpti. 
Pinigai bus duodami mokyklų 
pastatų remontams, tas mokyk
las lankančių neturtingų šei
mų vaikų mokslapinigiams mo
kėti, pajamų mokesčių kredi
tas bus duodamas šeimoms, 
kurių vaikai lanko privačias mo
kyklas, bet kurių brutto meti
nės pajamos mažesnės kaip 
25,000 dol. Atstovas Blumen
thal pikčiausiai kovojo prieš 
įstatymo priėmimą. Mat, žydų 
mokyklose neturtingų šeimų vai
kų greičiausiai nėra.

— Senatoriai Mansfield ir 
Scott sugrįžo iš Kinijos ir pa
darė senate trumpus pranešimus. 
Pagrindinis patirtas įspūdis — 
kol vyks Vietnamo karas, ne- 
sitikėtina Amerikos-Kinijos 
santykių pagilinimo.

— New Yorko valstijos seime
lis atšaukė užpernai pri
imtą abortų įstatymą ir su
grąžino senąjį, kurs leido 
nutraukti nėštumą tik tuo at
veju, jei reikia išgelbėti moti
nos gyvybę. Naujasis, New 
York Times kasdien garsina
mas kaip “modemiškas”, lei
do nėštumą nutraukti be jo
kios priežasties 24 savaičių 
laikotarpy nuo nėštumo pra
džios. Gub. Rockefeller įsta
tymą jau vetavo.

— Airijos referendume di
džioji dalis gyventojų balsavo 
ir didžioji dalis balsavusių pa
sisakė už Airijos įsijungimą į 
Bendrąją Rinką, Darbininkų uni
jos agitavo prieš, nes manė, 
kad gali pabrangti pragyve
nimas.

namo karas likviduojamas ketu
riose vietose: Washingtone, 
Maskvoje, Pekine ir Bonnoje. 
Ši pastaroji prisideda tuo, 
kad delsia sutarčių su Maskva 
ir Lenkija ratifikavimą. Su 
opozicija vyksta pelės ir katino 
žaidimas, kuriame maišosi ir 
Maskvos ambasadorius. Dery
bos su opozicija kilnojamos iš 
vienos savaitės į kitą, suran
dant vis naujų kabliukų nesusi
tarti. Tai sąmoningas delsimas, 
kurio tikslas pasitarnauti Ame
rikai Maskvos spaudimu.

Paryžiaus Figaro paskelbė, 
kad prez. Nixonui esant Mask
voje bus nutrauktas Š. Viet
namo bombardavimas. Šiaip 
jau Europoje .susilaikoma, nuo 
visokios kritikos, išskyrus Ang
lijos vyriausybę, kuri oficialiai 
atsistojo Amerikos pusėje.

Blogiausiai elgėsi amerikie
čiai. Daugumą kvailiojančių 
sudarė daug pinigų ir laiko, bet 
mažai darbo bei nusimanymo 
turinčių jauniklių. Buvo ir 
kvailiojančių senių, bet jie visi 
“inteligentai”. Darbininkai bu
vo su Nixonu. Visai išdavi
kiškai pasirodė dalis kongreso 
demokratų, kurie tuojau puolė 
kurti planus Nixonui sunaikin
ti ir kraštui pažeminti. Gerai,

Derybos Helsinky
Ir Sovietų, ir Amerikos de

legacijų pirmininkai, kurie 
čia tariasi dėl atominių raketų - 
apribojimo, buvo sugrįžę namo ’ 
pasitarimams su savo vyriau
sybėmis. Abudu jau sugrįžo 
su instrukcijomis atsiradusiems 
kliuviniams apeiti. Dabar jau 
padidintas . posėdžių skaičius. 
Sekretorius Rogers Nato tary
bos posėdy pasakęs, kad susi
tarimas nors vienu klausimu bū
siąs pasiektas prieš prez. Nixo
no kelionę į Maskvą.

Panaikinta mažų pramoninių ir 
prekybinių biznių kontrolė

Atlyginimų kontrolę lengviau 
administruoti, deja, to negali
ma pasakyti apie kainų kont
rolę, nes kontroliuojamų vie
tų labai daug ir reikia didelio 
personalo. Tad apsispręsta ma
žus prekybinius ir gamybinius 
biznio vienetus atleisti nuo kai
nų ir atlyginimų kontrolės. Ži
noma, morališkai jie lieka at
sakingi už seniau nustatytų 
normų vykdymą, bet krimina
linė atsakomybė panaikinta.

Pragyvenimo Kaštų Taryba 
jau paskelbė, kad privatūs ir 
savivaldybiniai bei valstybiniai 
biznio vienetai, kurių samdo
mas personalas neviršija 60 
asmenų, laisvi nuo kainų ir 
atlyginimų kontrolės nuostatų 
vykdymo. Parėdymas paliečia 
apie 5 mil. mažų biznio vie
netų, kurių metinė apyvarta 
siekia maždaug 500 bil. dol. 
Nuo atlyginimų kontrolės nuo
statų vykdymo atleidžiami apie 
19 mil. darbininkų, kas suda
ro apie 26 proc. dirbančiųjų.

Parėdymo paskelbimas pa
lydėtas priminimu, kad ši ūkinės 
stabilizacijos sistemos refor-

YABLONSKIO BYLA
Angliakasių unijos Tennes

see rajono pirm. Silous Huddles
ton prisipažino teisme, kad jis 
tvarkė pinigų perdavimą nu
matytiems Yablonskio žudi
kams, kas reiškia, kad jam bu
vo žinomas nužudymo planas ir 
jis prisidėjo prie jo įvykdymo. 
Jis tik nežinąs pinigų šaltinio, 
bet mano, kad tai buvo uni
jos pinigai. Jam gresia mirties 
bausmė arba kalėjimas iki 
gyvos galvos.

kad tokie dar daugumos ne
sudaro. Ką tik pravestas Har
ris nuomonių tyrinėjimas ra
do, kad prez. Nixoną Viet
namo blokados byloje remia 
59 proc. gyventojų, nepritaria 
24 proc. 17 proc. nežino ką 
pasakyti.

SUŽEISTAS 
WALLACE

Netoli Washingtono keliais 
pistoleto šūviais buvo sunkiai 
sužeistas Alabamos guberna
torius George C. Wallace. Gy
dytojų nuomone gubernatorius 
pilnai pasveiksiąs. Po kelių va
landų buvo paskelbta, kad jis

• ir toliau sieks demokratų parti
jos nominacijos prezidento vie
tai. Prašė visus balsuoti už jo 
kandidatūrą.

Žudikas — kažin koks 21 m. 
Arthur Bremer iš Milwaukee. 
Jo užnugaris dar neištirtas. Di
džiausia kaltė už šį nusikaltimą 
tenka vadinamai liberalų 
spaudai, kuri, minėdama Wal
lace pavardę, kiekvieną kartą 
laidė jo pusėn strėles, sumirky
tas iš melo, neapykantos, pa
sityčiojimo, pažeminimo, šmeiž
to ir kitų panašių dalykų jo- 

, valo.__________________  

ma neturi nieko bendro su spė
liojimais, kad visos kontrolės 
bus greit panaikintos. Naujas 
pataisas reikia priimti kaip 
kontrolės sistemos patobuli
nimą.

Pokalbis Bukarešte
Izraelio Goldą Meir kelias 

dienas viešėjo pas Rumunijos 
prezidentą, kuris neseniai lan
kė Egipto prez. Sadatą. ir ban
dė abi šalis prie derybų stalo 
susodinti. Rumunija priimtina 
Izraeliui kaip tarpininkas kon
taktams palaikyti, bet šis pir
masis bandymas nieko ne
davė — Egiptas vis dar nenori 
tiesioginių derybų.

Tik dvi partijos
Badeno-Wiurtembergo (V. Vo

kietija) seimelio sudėtis po 
ką tik įvykusių rinkimų dabar 
yra tokia: krikšč. demokratų 
65 atstovai; soc. dem. — 45, 
laisvųjų demokratų — 10.
Dabar krikšč. dem. turi 10 
atstovų daugumą, gali vieni 
patys valdyti. Po 1968 rinkimų 
sudėtis buvo tokia: krikšč. 
dem. 60 atstovų, soc. dem. 37, 
liberalų 18, neonaciais vadi
namų demokratų 12. Kompar
tija dabar surinko tik pusę 
proc. balsų, demokratai visai 
nedalyvavo. Penkiolikos metų 
praktika rodo, kad V. Vokieti
ja pamažu eina prie dviejų par
tijų sistemos. Naujai pasiro
dančios partijos greit dingsta. 
Kiti Bundestago rinkimai 
(1973) turėtų šią tendenciją la
biau išryškinti.

Po dvejis metus trukusių 
pastangų nušalinti angliakasių 
unijos įvairiausios rūšies nusi
kaltimais susitepusią vado
vybę, atėjo galop ir laimėji
mo valanda — teismas rado, 
kad jos išrinkimas buvo ne
teisėtas, nes prieš opozicijos kan
didatą Yablonskį, jo išrinkimui 
sutrukdyti, buvo pavartotos 
neleistinos priemonės: unijos 
pinigai, apmokamas persona
las, šantažas, grasinimai, pa
pirkinėjimai ir visa kita, kas 
tik po ranka pakliuvo. Ir kaip
jau dabar žinoma, neilgtrukus 
po rinkimų pats Yablonskis 
rinkimus laimėjusios vadovybės 
pasamdytų asmenų buvo nužu
dytas kartu su žmona ir duk
terim.

Naujos vadovybės rinkimai 
dabar vyks pagal šią bylą na
grinėjusio teisėjo nustatysi
mas naujas taisykles. Todėl ti
kėtina, kad tiek metų tos uni
jos vadovybės praktikuota dik
tatūra turės pasibaigti. Dabar
tinis pirm. Boyle jau yra nu
teistas už neteisėtą pensijų ir

Pulitzerio žurnalizmo premijos — 
liberalų arogancijos viršūnė

1972 m. Pulitzerio premija 
už “nuopelningą visuomeninę 
tarnybą” žurnalizmo srityje 
paskirta New York Times dien
raščiui už išvogtų slaptų Pen
tagono dokumentų paskelbimą. 
Tokia pat premija už tariamai 
visam kraštui reikšmės turin
tį reportažą paskirta sindi
kuotam kolumnistui Jack An
derson, kuris iš pavogtos slap
to posėdžio stenogramos padarė 
reportažą ir jį paskelbė spau
doje. Tame posėdyje prezi
dento Nixono patarėjai Indijos- 
Pakistano karui prasidėjus tarė
si apie būdus ir priemones 
jam sustabdyti.

Premijas oficialiai skiria Ko
lumbijos universiteto trustistų 
taryba, bet laureatus parenka 
jury komisija, kurios sprendi
mai dar niekad nebuvo at
mesti. Bet dauguma trustistų šį 
kartą, matyt, jautė, kad tų

PADANGĖ ULS TEKYJE BLAIVĖJA
Ulsteris (Š. Airija) tuo tar

pu neteko savo autonominės vy
riausybės, bet reikalus pra
dėjusi tvarkyti nauja ranka iš 
Londono pradeda sudaryti sąly
gas pasireikšti tiem vietiniam 
asmenim ir organizacijom, ku
riem teroro ir smurto ginklas 
individų ir socialinių junginių 
santykiam tvarkyti visokerio
pai nepriimtinas.

Slapta Airijos Respublikos 
Armija (jos ekstremistinė šaka) 
bandė ginklu ir visokios rūšies 
teroru prijungti Ulsterį prie 
Airijos, bet tai buvo beprotiš
kas užsimojimas, nes tokio pla
no nerėmė Airijos vyriausybė, 
gi sumanymui sužlugdyti turėjo 
su kaupu visokios jėgos Ulsterio 
protestantai, kurie sudaro di
džiąją gyventojų daugumą ir 
prisijungimo prie Airijos nenori.

Ulsteriui reikalinga nauja 
politinės organizacijos struk
tūra, bet tokia, kuri būtų tei- 
singa visiems — katalikams ir 
protestantams. Jeigu ikšiol ko
kia nors diskriminacija yra 
buvusi, Londonas turi ją išrauti 
su šaknimis ir padaryti užkar
das, kad ji niekad nebegalėtų 
atsirasti. Ir valdžia grąžintina 
Ulsterio gyventojams tik tada, 
kada visos reformos bus su
planuotos katalikams ir pro
testantams dalyvaujant bei pri
tariant.

Pirmieji Londono įgalioti
nio žingsniai skiriami užnuody
tos atmosferos Svarinimui: pa
naikintas draudimas demonst
ruoti, peržiūrimos internuotų
jų bylos, pamažu paleidžiami iš 
arešto maži nusikaltėliai, rim
tųjų nusikaltėlių bylos perduo
damos teismams, nuteistieji ne
legalių demonstracijų vadai at
leidžiami nuo bausmės atliki
mo. Tuo pačiu metu kontaktuo
jamos visos įtakos galinčios 
turėti organizacijos, instituci
jos ir žymesnieji asmens, kad su
teiktų patarimų visuomenės 

pašalpų fondų pinigų eikvoji
mą, neabejotinai bus surasta ir 
jo vieta Yablonskio nužudymo 
byloje, kuri šiuo metu pamažu 
slenka pirmyn.

Pensijų fondo pinigais pirm. 
Boyle 1968 parėmė tada vice- 
prez. Humphrey rinkiminę kam
paniją, todėl neverta nustebti, 
kad senato demokratai tebesa- 
botuoja prez. Nixono seniai 
atsiųstą įstatymo projektą, kad 
būtų sustiprinta pensijų ir pašal
pų fondų viešoji kontrolė. Toj 
pačioj vietoj (senate) buvo
užchloroformuotas ir angliaka
sių unijos narių grupės prašy
mas ištirti paskutiniuosius uni
jos vadovybės rinkimus. Prie 
to darbo yra prisidėjusios ir kitų 
unijų .vadovybės. Linkėtina, 
kad angliakasių uniją ištikusi 
nelaimė laiku paskatins ir kitų 
didžiųjų unijų vadovybes ma
žiau kolioti Amerikos prezi
dentą ir pašalpomis ramstyti 
kongreso narius, bet ..visą laiką 
skirti savo tiesioginei parei
gai — sąžiningai tarnauti sa
vo unijos nariams.

dviejų žurnalizmo “laureatų” 
parinkimas sukels krašte rūkš- 
čių nuotaikų, todėl buvo pa
skelbta, kad trustistų “daugu
ma labai stipriai suabejojo dėl 
kai kurių žurnalistinių premi
jų paskyrimo tinkamumo”. Vė
liau paaiškėjo, kad taip kal
bama apie New York Times 
ir Anderson paskirtas premijas. 
Šį kartą trustistai būtų geriau 
pasitarnavę jury parinkimą at
mesdami jau vien tuo pagrindu, 

kad žurnalizmo laureatų no- 
minavime lemiamą žodį turi 
žurnalistai. Taip savo testa
mente yra patvarkęs žurna
listinių premijų steigėjas, bet 
premijų skyrąjai neprivalo at
sižadėti teisės pasinaudoti sa
vo galvos patarimais. Juk per 
daugiau kaip 50 metų ir žur
nalizmo pasauly yra įvykę di- 
delitj pasikeitimų.

opinijos organui sudaryti. Šiam 
organui numatytas dvejopas tiks
las: padėti patarimais dienos 
reikalus tvarkant ir įsijungti 
į reformų suplanavimą.

Teroristų smurtiniai veiks
mai yra sumažėję, bet dar ne
nutraukti. Bet gera naujiena, 
kad toji grupė suskilo. Suski
lo ir Ulsterio katalikai — di
džioji dalis prieš terorą, todėl 
daug vilties, kad didžioji krizė 
yra praėjusi, nes teroristai ne
beturės didesnės paramos. Ta 
pačia kryptimi pradeda judėti 
ir airių bažnyčios valdžia, ku
rios žodis galėtų būti lemian
tis tvarkai, saugumui ir teisin
gumui atstatyti.

Martin Hillenbrand, nauja
sis Amerikos ambasadorius V. 
Vokietijoje. Visa spauda jo pa
skyrimą pasitiko su neįpras
tai dideliais komplimentais. 
Bonnos užsienio reik, minis
terijos komunikate sakoma, 
kad tai yra pirmas po karo 
JAV ambasadorius, kuris taip ge
rai žino V. Vokietijos ir Eu
ropos problemas. Bonna ir 
Washingtonas jo asmeny tu
rėsią ne tik gerą patarėją, bet 
ir abiejų pusių nešališką po
litikos kritiką.
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VATIKANO VILTYS ESANČIOS APVILTOS
Diplomatai ar kankiniai išlaiko tikėjimą gyvą?

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

Lietuvos katalikų raštą J. Tau
tų generaliniam sekretoriui į- 
domiai įstatė į bendrus Vatika
no ir Kremliaus santykių rė
mus The Chr. Science Moni
tor bendradarbis Paul Wohl (ge
gužės 8).

Vatikanas siekė santykių su 
Maskva, norėdamas išgauti ko
kių nors palengvinimų Sovietų 
valdomiem katalikam. P. Wohl 
vertinimą ir pradeda teigimu, 
kad Vatikanui tai nepavyko; 
kad “Vatikano viltys, jog Ro
mos katalikai Rusijoje susilauks 
geresnių laikų, yra apviltos. Nėra 
jokio atgarsio į tris vizitus, 
kuriuos Vatikano atstovai perei
tais metais padarė prieš religi
ją kovojančiai sovietinei vy
riausybei su viltimi, kad Krem-

pažiūrų į tikėjimą. Apklausimo 
rezultatai buvo diskutuojami 
per Vinnica radiją vasario 14 
ukrainiečių kalba. Esą, iš 350 
apklaustų studentų tik 165 
aiškiai pasisakė netikį, 180, 
taigi didesnė pusė, pasisakė ki
lę iŠ šeimų su religinėm tra
dicijom, o 83 suminėjo, kad jų 
šeimose esą tebeinančių į 
bažnyčią.

Pultos buvo dar tikėjimo 
apaštalės, kurių atsiranda 
tarp slaugių. Buvo suminėtas 
atsitikimas, kad vienam sun

kiam ligoniui slaugė pašnibž
dėjusi: “Prašyk Dievą, nes tik 
jis vienas gali tau padėti“. Esą 
nors ligonis pasveikęs gydytojų 
dėka, bet pasąmonėje jam 
būsiąs pasilikęs smegenų per- 
plovimas — anie slaugės žo
džiai, kad jį išgydęs tik Die
vas.

Tai, žinoma, atskiri gyvo 
tikėjimo atvejai. Atskiri yra ir 
vadinamų disidentų atvejai. 
Atskiri atvejai buvo ir senoje 
krikščionybės praeityje kanki

niai dėl tikėjimo. Bet tie atskiri
atvejai, atskiri 
Solženitsinas, 
su tvirtesniu 
švyturiais.

asmenys — kaip 
išėjęs iš kaceto 
tikėjimu, tampa

Lietuva švystelėjo tūkstančiais 
tokių tikėjimo Švyturių. Dėl 
to jie ir buvo pastebėti vi
same pasauly.

Tokia keista 
logika: stiprina 
lomatija, kiek 
kentėjimas.

idėjos gajumo 
ją ne tiek dip- 

persekiojimas,

SPAUDA DĖL BENDRUOMENĖS SESIJOS — 
KAS IR UŽ KĄ BARA?

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

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. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MAT 1 HEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn. N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

talikų padėtį”.
“Ir vienas iš naujausių įvy

kių, iš kovo mėnesio, Vatikanui 
davė maža džiaugsmo”.

Tuo įvykiu autorius laiko 
Lietuvos katalikų skundą dėl 

perse- 
sovieti-

tikėjimo ir tikinčiųjų 
kiojimo, kurį vykdo 
nis režimas.

To skundo turinį 
kojęs per 70 eilučių, autorius 
baigia išvada: “O kai dėl ti
kinčiųjų, tai Vatikano krei
piniai į komunistus liko be
vaisiai. Nenuostabu, kad po
piežius velykinėje kalboje vėl 
minėjo ‘Tylos Bažnyčią’ ken
čiant”.

Ir kita spauda darė išvadą, 
kad tą 
čiančią

JAV LB tarybos sesijoje c. 
valdybos pranešimuose nebuvo 
užkabinėjanti kiti veiksniai. 
Pirmininko V. Volerto buvo į- 
sakmiai atsisakyta leistis į 
“pasibari mus”. Ta pati linija 
buvo išlaikyta visuose c.v. na
rių pranešimuose. Kalbėta tik 
apie savo atliktus, atlieka
mus,- atliktinus darbus.

Chicagos Naujienų, nes jom

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

užuominą apie ken- 
bažnyčią popiežiui iš- 
Lietuvos tikinčiųjų pa-

ruomenės veikimas pvz. Lietu
vos laisvės siekimo bare. Nau
jienos ir šios sesijos proga kar
tojo, jog tai esąs darbas Ameri
kos Lietuvių Tarybos, o Bend
ruomenės vadai jai “trukdo” 
(N. gegužės 1).

dėtis.
Suprantamas Vatikano diplo

matijos noras diplomatinėm

Tai, ką Naujienos vadina 
“trukdymu”, kitam valia ver
tinti kaip papildymą darbų, ku
rių Altą neatliko — nenorėjo

tuvos reikalui pozityvus.
laukti, -o-

agresyviai

laidų religiją išpažįstantiem. 
Sakoma, ir caras palaikęs diplo
matinius santykius su Vatikanu 
ir daręs kompromisų. Tačiau 
užmirštama, kad caras vis 

caras 
tikė

jimo, pravoslavas, bet krikš
čionis. O Brežnevas yra anti-

dėlto 
buvo

kad caras 
nebuvo ateistas; 
tikintysis, kito

Komunistii diplomatija ne
linkusi į tokius kompromisus,

gios naudos abiem pusėm. Pri
pažįsta tik tokius kompromi
sus, kurie yra naudingesni 
komunizmui, taigi ir jo kovai 
prieš tikėjimą, arba tokius, 
kurie yra išspausti iš jų ginklo 
jėga.

Šitokioj padėty supranta
mas nusivylimas tų, kurie pasi
tiki diplomatija.

no Naujienas pašūkauti ("Po
nai Gečiai, liaukitės!”) prieš 
Bendruomenės veikėjus —kam 
pranešimuose kalbama apie tai, 
ką Bendruomenė atliko Kudir
kos, Bražinskų, Vasario 16 rei
kalu. Laikraščio vertinimu, 
“gėda yra prisiimti tų įvykių 
aprašymus ir vedamuosius savo 
nuopelnam pasmilkyti” (gegu
žės 4).

Dirbo tais reikalais ir Altą, 
ir Vlikas, ir Bendruomenė, ir 
eilė kitų partizaniškai. Bet nė
ra jokia gėda, jei kiekvienas 
jų informuoja, ką yra padaręs. 
O Bendruomenės buvo pada
ryta apčiuopiamai. Tai buvo 
matyti iš laikraščiuose paskelb
tų Bendruomenės veikėjų laiš-

minima, jog Bendruomenės ver

damųjų (ar Kongreso narių kal-

vasario, tai buvo netiesa. Jokios 
išimties lietuviam nebuvo. Ta
čiau už tai niekas nesiėmė ap
šaukti Altos pirmininko, kad jis 
norėjęs “pasismilkyti”. Tai dė
mesio neverta smiltelė. Gal būt,

Bendruomenės žmonių, tai kal
tinimuose jiem tai būtų pavers
ta girnų akmeniu.

-o-
Išgirdęs iš pranešimų, kad 

Bendruomenė turinti savo -ry
šininkus
prie kai kurių organizacijų, o 
taip pat prie valstybės depar
tamento, laikraštis pakiša skai-

prie abiejų partijų

atstovo teisių uzurpacija. Gir
di, “mes iki šiol galvojame, 
kad Lietuvos reikalams toje įs
taigoje atstovauja P. J. Rajec
kas”.

Taip, tokiam galvojimui ga
lima tik pritarti, nes Lietuvai 
ten neatstovauja nei Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė, nei

jaustis patenkinti, kad jų veik
la kritikuojama. Apie velionį 
FBI direktorių Hooverį jo drau
gai rašė, jog jis tam tikrų as
menų ar grupių kritikuoja
mas, pasakydavęs: jei nebūtų 
jų kritikuojamas, tai jaustųsi 
savo darbą atliekąs netinka
mai.^

Bet čia buvo atkreipta dė
mesio į kritiką Bendruomenės 
sesijos proga, kaip ta kritika 
su aprioriniu sentimentu Altai 
ir resentimentu Bendruomenei 
klaidinančiai nušviečia faktus 
ir prisideda prie nesantaikos 
kurstymo tarp dviejų lygiai 
brangių, lygiai vertintinų in
stitucijų.

APIE LIETUVĄ
L‘ Unitą, Italijos komunis

tų partijos dienraštis, kovo 29 
niršo, kad Italijos valstybinė te-

iškelti. katalikų persekiojimui

ten atstovauja tik J. Valsty
bių piliečių organizacijom, bet 
jos taip—-pat — -negali turėti,- 
pretenzijų, kad Lietuvos atsto-r 
vas kalbėtų šių organizacijų 
vardu.

Suplakti Altos ir Bendruo
menės atstovavimą Amerikos 
įstaigose su Lietuvos atstovo

-o-
Ryšium su Bendruomenės su

rengto m vaišėm Kapitoly laik
raštis užkliudo jau ne Bendruo
menę, bet Eltą; girdi, “rašyda
ma apie vaišes, Elta neprideda, 
nes galėjo ir nežinoti, kad 
dviems senatoriams 
‘Lithuania 700 Years’ 
buvo išleistos kaip tik 
kos Lietuvių Tarybos”.

Ir gerai, kad Elta “nepridė
jo”, ko nori Naujienos, nes 
būtų paskelbusi netiesą. Dau
giau negu netiesą 
tų paskelbusi 
gą melą: Eltos 
torius žino ir negali 
(kaip žino ir negali
ir Naujienų redaktorius 
žurnalistų sąjungos centro val-

Avanti, Italijos socialistų 
partijos- dienraštis, kovo 28 ša
lia žinios apie Sovietijoš žydus, 
plačiai paminėjo 17,000 Lietu
vos katalikų protestą L. Brež
nevui ir J. Tautų gen. sekre
toriui K. Waldheimui. (E)

La Manana, Montevideo, U- 
rugvajuje, dienraštis balandžio 
14 įdėjo C. Verax (K. Čibi
ro) laišką. Autorius rašo apie 
paspartėjusio rusinimo vyksmą

knygos
Ameri-

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntiniu Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas paiarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v, pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, s&v. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
nąmą kainą

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

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

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

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 

r paruošiant pakietus.į--Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
' ■ T'- ■ ■------ —T------- ... ,—-—-—.-----------------

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

O tačiau religija nėra mirusi 
Sovietų valdomuose žmonėse. 
Tas pats autorius kitame straips
nyje (balandžio 11) buvo kar
tojęs pasisakymus iš Gudijos 
komjaunimo laikraščio “Zna- 
mia junosti”, kuris skundėsi:

ruomenės

neišnyko, bet priešingai — 
pradeda užkrėsti mūsų jauni
mą.

Vinnica medicinos institu
tas apklausęs studentus dėl jų

Tai buvo geras darbas, ir 
nėra pagrindo jo gėdytis. Kas 
kita kai be pagrindo mėgina
ma “smilkytis”. O pasitaiko ir 
taip. Antai, kai Amerikos Lie-

istorijos vadovėlius Lietuvo
je — šiuose Rusija pristato
ma kaip Lietuvos išgelbėtoja 
. . .Esą, lietuviai Rusijai turį 
būti dėkingi per amžius . . .(E)

Nowy Dziennik, lenkų dien
raštis New Jersey, kovo 30 
plačiai rašė apie 17,000 Lietu
vos katalikų protestą. (E)

Detroito spauda plačiai mi-

Lietuviškam rajone — X
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

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

spaudos baliaus paskelbė, kad 
Altos dėka Lietuvos Laisvės 
Komitetui esanti išimtinai pa

— bū- 
sąmonin- 

redak - 
nežinoti 
nežinoti 

bei

gas išleido ne Amerikos Lietu
vių Taryba, bet Nepriklauso
mybės Fondas, pirmininkauja
mas E. Cekienės.

Skautam remti komitetas su svečiais aktoriais iŠ Chicagos po sėkmingo spektaklio balan
džio 16 Masonic Hall Richmond Hill, N. Y. Iš k. R. Ridikienė, D. Šilbajorienė, aktorius 
Leonas Barauskas, aktorė Marija Smilgaitė, aktorius Jonas Kelečius, A. Klivečkienė, už jų — 
J. Vilgalys ir Pr. Gvildys. Nuotr. V. Maželio

straciją, balandžio 15 įvykusią 
miesto centre. Lietuviai protes-

mą Lietuvoje. “The Michigan 
Catholic” balandžio 19 įdėjo 
didelę nuotrauką, kurioje ma
tyti lietuviai, nešą kryžių, vė
liavą ir užrašą “Gelbėkit lietu
vius nuo religijos persekioji-

straciją rašė “Detroit News”, 
“Detroit Free Press” ir ma
žesni laikraščiai, skelbė vietos 
radijai bei televizija. (E)

San Francisco Examiner ba
landžio 2 įdėjo latvio dr. A.V. 
Berkis, istorijos dėstytojo 
(Longwood College, Va.) laiš
ką apie rusų vykdomą genoci
dą Baltijos valstybėse. Auto
rius prašo: ne tik Baltijos 
kraštų kilmės gyventojai, bet ir 
kiti amerikiečiai turi smerkti 
kolonializmą bei genocidą Balti
jos valstybėse. Jie taip pat 
turėtų talkinti viceprezidento 
Agnew akcijai prieš žinių pra
nešėjų dviveidiškumą bei jų ža
lingus veiksmus. (E)

Lojalumo priesaika
— JAV Vyr. Teismas atmetė 

prašymą, kad būtų panaikintas 
Massachusetts lojalumo priesai
kos tekstas, kurį turi pasirašyti 
tarnybą pradedą valstijos tar
nautojai ir kurį pasirašant įsi
pareigojama priešintis valdžios 
pašalinimui smurtinėmis prie
monėmis.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

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

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Dvasia, kurios taip reikia
Ateinantis sekmadienis — 

Sekminės.
Sekminės tolimuose prisimi

nimuose iškyla su pasipuošimu 
berželiais, su piemenų tradici
jom ir džiaugsmais. .Sekminės 
dabartinėje aplinkoje mažiau 
pastebimos. Mažiau nei Ka
lėdos. Nei Velykos. Sekminės 
taip nustumtos į eilinių sekma
dienių tarpą, kad nuslopinta ir 
jų tikroji prasmė.

O ji tokia reikšminga ir to
kia aktuali.

- -o-
Evangelijų liudijimu, Išganyto

jas, dar būdamas žemėje regi
mu būdu, ne kartą priminė 
mokiniam atsiusiąs šventąją 
Dvasią, kuri padėsianti suprasti, 
ko Išganytojas buvo mokęs.

Pažadėtąją Dvasią Išganyto
jas apibūdina kaip “Ramintoją”, 
kaip “Tiesos Dvasią,” kuri 
“ves jus į visokią tiesą” (Jn. 16, 

■ 31). O Tiesos reikšmę brėžte 
buvo pabrėžęs: pažinsite Tie
są, ir Tiesa jus išganys ...

Žmogui atpirkti reikėjo “ka
lėdų” ir “velykų”, t. y. 
Kristaus atėjimo, mirimo ir pri
sikėlimo. Žmogaus ir žmonijos 
tolesnei istorijai reikalingos 
“sekminės”, t. y. Tiesos Dva
sia, kuri gamtines žmogaus 
pastangas siekti Tiesos ir ją 
vykdyti sustiprintų antgamtine 
Dievo malone, 

-o-
Bet kas yra tiesa? Tai Pilo

to klausimas. Tai net ne klau
simas, nes atsakymo Pilotas ir 
nelaukė. Tai tik pareiškimas, 
kad jam tiesa nėra svarbi. Pa
reiškimas nepatogumų vengian
čio, ramybės ir dėl to ko
egzistencijos su piktadarių ir 
demagogų sukurstyta mi
nia ieškančio.

Tai atstovas ano amžiaus skep
tikų ir gudragalviaujančių so
fistų, kurių įsigalėjimas buvo 
ženklas graikiškajai-romėniška- 
jai civilizacijai atėjus nuosmu
kį. Išganytojo žodžių: “Aš esu 
Gyvenimas, Tiesa ir Kelias 
(Lk. 12,10) ano meto atsto
vai nenorėjo girdėti. Jiem tad

Ratai pajudėjo---------------
Lietuvių Romos Katalikų 

Susivienijimo reikalais

Jau nedaug laiko beliko 
iki Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoj seimo. 
Jis įvyks liepos 30 — rugpjū
čio 2 Chicagoj. Tačiau labai 
nedaug padaryta, kad seimas 
būtų vaisingas ir prikeltų Su
sivienijimą iš snūduriavimo. 
Labai nedaug padaryta tarpsei- 
minės Susivienijimo vadovybės 
(iš jos nedaug ko buvo gali
ma ir tikėtis, nes jos veidai 
nesikeičia ir po seimų), taip 
pat ir daugelio narių. O juk 
mum yra duota pilna teisė pasi
sakyti Susivienijimo reikalais 
seime, tik mes ta teise nepasi- 
naudojam, kadangi daugelis at- 
vykstam į seimus be pasiruo
šimo, net neperskaitę įstatų, 
neįsigilinę į Susivienijimo pa
skirtį bei jo negalavimus.

Ar dar tūnosim ir lauksim 
palaimos iš dangaus, o patys 
nieko neveiksim? Ar dar ma
ža turim pavyzdžių iš gyvena
mojo laikotarpio, kada, prade
dant temti, nebesaugu išeiti į 
gatvę? O kai tie patys susirū
pinę piliečiai turėjo parinkti 
gerus, savąjį kraštą mylinčius 
ir jo gerovei dirbančius as
menis, jie nerado reikalo eiti 
į rinkimines būstines, likdami

Išganytojas sviedė “veidmai
nių” pavadinimą, nes jie moka 
įvertinti dangaus ir žemės iš
vaizdą, o neįvertina, kas yra 
tiesa (Lk. 12,56). Išganytojas 
demaskavo, kodėl jie nemėgs
ta. tiesos; esą jie “labiau mėgo 
tamsybę kaip šviesą, nes jų dar
bai buvo pikti” (Jn. 3, 19, 
20). Ir taip pat įspėjo: “Kas 
piktžodžiautų šventajai Dva
siai, tam nebus atleista” (Lk. 
12, 10). Vadinas, kas eina
priešingu keliu, nei Tiesos 
Dvasia įkvepia, eina į pasmerki
mą.

Ir graikų, romėnų, žydų civili
zacija buvo pasmerkta susinai
kinti. Juos pakeitė atėję bar
barai.

Iš barbarų išaugusios civili
zacijos atstovai šiandien savaip 
atsako į Piloto klausimą.

“Tiesa — reliatyvus daik
tas; kas šiandien tiesa, rytoj 
pakitusiose aplinkybėse tiesa 
nebebus”, atsako pragmatikai. 
Ir jie elgiasi panašiai kaip 
trumparegiai, nes pro šios die
nos interesą nemato, kad jų ry
tojaus kely stovi jų tautos, 
valstybės pažeminimas ir su
naikinimas. Tai pamato per vė
lai.

“Tiesa — tai, kas padeda į- 
vykdyti partijos siekimus”, atsa
ko komunistai ir jų bendramin
čiai rasistai. Jie vykdo tai, 
kas priešinga Tiesos Dvasiai iir 
ką "Išganytojas pavadino" Metu, 
kurio tėvas yra velnias (Jn. 8,44).
■'“Tiesa yra tai, ką mano pro
tas pripažįsta ir su mano są
žine sutinka”, atsako madon 
įėjęs išdidaus Angelo pasi
tikėjimu teologas, save, tik sa
ve laikydamas ‘Tiesos Dvasios 
reiškėju.

Ar šie dabartinės civilizacijos 
reiškėjai nekartoja ano meto ci
vilizacijos kelio?

Ar šie ženklai nėra šio 
amžiaus civilizacijos nuosmu
kio ženklai? Naujiem barba
ram bus lengva šią civilizaciją 
r>ribaigti, . kada ji nebus 
atsirėmus į Sekminių, Tiesos, 
Dvasią.

su viltimi: “Ir be manęs iš
rinks”.

Kokio likimo susilaukia mū
sų garbingos organizacijos, 
kai jų nariai jomis nebesido
mi ir palieka darbus “ki
tiem”? O tie “patikimieji” 
tiek nudirba, kad, likus nedau
geliui narių, pasidalina per ke
liolika metų sutelktą kapitalą, 
lyg tai būtų jų vienų nuosa
vybė, kai tuo tarpu lietuviškoji 
veikla laukia finansinės para
mos, kad galėtume išlikti to
kiais, kokiais mus Kūrėjas 
siuntė šion žemiškon kelio
nėn.

-o-
Vis dėlto gera darosi šir

džiai, kai Susivienijimo na
riai ima lukštenti spaudos 
puslapiuose, kas pas mus tai
sytina, kad būtų sujudinta 
rūgstanti bala ir pradėtų sru
venti tyras dvasią gaivinąs 
vanduo. Tie nariai tai Juozas 
B. Laučka ir Ignas Sakalas, 
abu šakoti lietuvi š- 
koj veikloj. O tokių arba į 
juos panašių turim ir daugiau, 
kaip inž. Antanas Rudis, An
tanas Vasaitis, Petras J. Mont
vila, Juozas Giedraitis, Vladas

Yra sakoma: kai du pešasi, 
tai trečiam verčiau nesikišti. 
Šios žmonių išminties taisyk
lės nesilaikė jėzuitų ordino va
dovybė, kurios spaudos infor
macijos centras paskelbė ko
munikatą apie katalikų Bažny
čios padėtį Lenkijoj ir apie 
santykius tarp Bažnyčios ir 
valstybės, kurie esą vystosi pa
lankia prasme.

Tame komunikate sakoma: 
“Tarp Lenkijos jėzuitų vy
rauja atsargus optimizmas. Jie 
tiki, kad padėtis vystysis pa
lankiai, kiek tai liečia Baž
nyčią iki tokio laipsnio, kad 
ji (Bažnyčia) galėsianti laisvai 
vykdyti savo misiją”. Jėzuitai, 
kurie darbuojasi Lenkijoj, — 
sakoma minimame komunikate, 
— naudojasi gana didele laisve 
ir gali dirbti apaštališką darbą, 
nešantį gerų vaisių. Prie to
kių išvadų, toliau aiškina mi
nėtasis komunikatas, priėjęs jė
zuitų ordino generolas tėvas 
Arrupe, kai 1969 lankėsi Len
kijoj, susitikdamas su savo or
dino broliais, esančiais Rytų 
Europos komunistiniuose kraš
tuose.

Toliau komunikate praneša
ma, kad “lenkai kunigai gali- 
skelbti tikėjimo tiesas, be jo
kio valdžios įsikišimo ar ko
kių nors kliūčių. Gali net peik
ti neteisėtus įstatymus. Žiū
rint, kaip kalbama, Lenkijoj

LRK Susivienijimo seime kalba kun. A. Stašys, 
seimui rengti komiteto pirmininkas, šalia jo A. 
Povilaitis, buvęs apskrities valdybos pirmininkas. 
Nuotr. A. Gulbinsko

Mingėla, kun. Vytautas Bag- 
danavičius ir kiti.

-o—
J. B. Laučkos straipsniuose 

(Garse, 1971 gruodžio nume
ryje, ir Drauge) yra iškelta 
nemaža gerų minčių. Jo nuo
mone, Susivienijimas tiek idė
jiškai, tiek ekonomiškai turi 
būti patrauklus, o tokiu jis bus, 
kai bus gausus aktyviais nariais 
ir finansiškai talkins lietuviš
kai veiklai. 1 urėtų turėti bent 
25,000 narių, o tą skaičių ga
lėtume nesunkiai sudaryti, 
nes pokalbiuose vien Chicagoj 
priskaičiuojama apie 100,000 
lietuvių. Sekant gyvenimo eigą 
ir visokių vajų davinius, pa
stebima, kad mirimai yra daug 
gausesni, kaip prieauglis. Šie 
reiškiniai pastebimi visuose tri
juose susivienijimuose: Lietu
vių Romos Katalikų Susivie
nijime Amerikoje, Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje ir Lie
tuvių Moterų Sąjungoje. Visų 
šių organizacijų tikslai vieni 
ir tie patys. Ar nebūtų lai
kas visiem minėtiem viene
tam susijungti į vieną?

Susijungus sustiprėtų Susi
vienijimas. Sutaupytume kelio
lika tūkstančių dolerių, kurie 
išleidžiami vien tik administra
ciniam reikalam. Netenka abe
joti, jog nebereikėtų tų mažai 
vaisingų vajų. Galėtų būti į- 
steigtas Lietuvos reikalų fon
das. Dalį jo pajamų galėtų su
daryti savanoriškas atsisaky
mas dividendų, kurie iki šiol 
buvo kasmet mokami nariam.

KOKIA IŠ TIKRŲJŲ BAŽNYČIOS 
PADĖTIS LENKIJOJ

Po platų pasaulį pasidairius

galima pamoksluose skelbti 
tiesą, įskaitant ir valdžios 
veiksmų kritikavimą”.

Toliau komunikatas aiškina, 
kad Lenkijos konstitucija ne
daranti skirtumo tarp tikin
čiųjų ir kad “viešose mokyk
lose, nors ir draudžiama re
liginė propaganda, bet lygiai 
draudžiamas ir ateizmo propa
gavimas”. O lenkų kariuome
nėj esą katalikų kapelionai.

Pagal jėzuitų teigimus, Len
kijos jaunimas, bendrai paėmus, 
nesąs stalinistinis. Tiesa, kai 
kurie jaunuoliai yra materialistai 
ir komunizmas turįs tokiems 
įtakos, tačiau įtakos daranti ir 
Bažnyčia, ypač mokydama ka
tekizmo parapijose. “Dabar
tiniu metu, — sako komunika
tas, — Lenkijos valdžia pra
šanti kunigų bendradarbiavimo 
jaunimo auklėjime ir toleruo
janti, kad kunigai praleidžia 
vasaros'atostogas su būriu jau
nimo”.

Religinės padėties Lenkijoj 

Susivienijimas yra biznio į- 
staiga. Tai ir jo būstinė tu
rėtų būti gausiausiai lietu
viais apgyventoj vietovėj.
- Iškeliama mintis, kad Su
sivienijimas nėra pakankamai 
garsinamas, kad jis turi būti 
apibūdinamas ir kitų pakraipų 
lietuviškoj spaudoj, ir net ame
rikietiškoj spaudoj, tik pirma 
sutvarkius pačios siūlomos pre
kės svarbą.

Ignas Sakalas dviejuose Drau
go numeriuose pateikia savo 
nuomonę dėl J. B. Laučkos pa
sisakymų. Jis rodo didelį su
sirūpinimą, kad kuopų nariai 
mažai lanko susirinkimus. Ver
ta kelti šią negerovę seime.

- Sudarant direktorių tarybą, 
ruošiamasi iš anksto, slapčiom 
ir net patepant, kad ratai ge
riau suktųsi.

Pasisakoma prieš tuos, kurie 
nuolat primena žodžiu ar spau
doj, kad Susivienijimas visai ne
remia lietuvybės reikalų savo 
finansiniais ištekliais. Aiškina
ma, kad Susivienijimas yra fra- 
temalinė organizacija, kad vi
sos sumos laikomos tik nariam 
remti. Sis aiškinimas neįtikina 
nei narių, nei norinčių įstoti į Su
sivienijimą, gal dar atbaido nuo 
įstojimo.

Kaip daugeliui žinoma, pri
vačios apdraudos bendrovės 
yra susikrovusios milijoninius 
turtus vien tik iš gaunamo pelno. 
Tuo tarpu ir fratemalinės drau
gijos renka mokesčius ir turi pel

trumpa statistika parodanti, ko
kia iš tikrųjų yra padėtis, — 
aiškina jėzuitų komunikatas. 
O tai pašaukimai į kunigus, 
kurių Lenkijoj netrūksta: perei
tais metais seminarijose buvo 
3097 klierikai, 1971 naujų į- 
stojo 551, o vienuolių novicijų 
yra 390.

“Lenkijos padėties evoliucija 
pagal jėzuitus — baigia komu
nikatas — yra pozityvi. Len
kijos komunistai pasiekė tam 
tikrų laimėjimų, ypač ekono
minėje srityje; išsprendė kai 
kurias problemas, ypač ligonių, 
pensininkų ir senelių aprūpini
me”. Dėl to esąs tas “atsar
gus optimizmas”, kuris atsi
spindi ir Bažnyčios padėtyje”.

Jėzuitų centro komunikato 
mintis, lyg mestą kamuolį, 
tuojau pagriebė komunistinė 
spauda. Italijos kompartijos 
organas “L’Unita” šių metų 
sausio 30 rašė: Komunikato 
tekstas savaime yra labai iš
kalbingas ir turi būti supras
tas naujausioje valstybės ir 
Bažnyčios santykių Lenkijoj isto
rijoj. Kai kurie Lenkijos bažny-. 
tinės hierarchijos sluoksniai 
(čia turima galvoj kardinolas 
Wyszinskis) labai sudramatiza- 
vo visus konkrečius klausimus, 
sukliudydami santykius tarp ci
vilinės ir bažnytinės bendruo
menės”.

Savaime suprantama, kad 
toks pareiškimas negalėjo pa
tikti kardinolui Wyszynskiui, 
kuris nesiliauja kaltinęs valdžią, 
kad ji varžanti Bažnyčios teises, 
neduodama leidimo statyti nau
jų bažnyčių, neleisdama vie
nuoliams administruoti parapi
jų (negali būti klebonais), kliu
dydama jaunimo katalikišką 
auklėjimą, prievarta skleisda
ma ateizmą ir pan. Jo turi
mas supratimas apie Lenkijos 
komunistinės valdžios tikslus ir 
siekimus yra tikresnis, negu 
trumpam atvykusių “turistų”, 
kurie neturi supratimo, kas 
iš tikrųjų yra komunizmas ko 
jis siekia net ir ‘tada, kai pa
sirašomi susitarimai, duodami 
pažadai (Vengrijos pavyzdys!). 
Kardinolas nenori kovos su 
valdžia vien tik dėl kovos. 
Jis drauge su visu Lenkijos 
episkopatu parėmė valdžios pa
stangas, siekiant pripažinti va

no. Vienos ir kitos yra valdžios 
kontrolėj, kad apsidraudusieji 
nebūtų piktnaudojami. Vienos ir 
kitos privalo sudaryti atsargos 
rezervusapsidraudusiųapsaugai. 
Tikiu, jog privačios bendrovės 
turi mokėti nuo gauto pelno mo
kesčius. Čia daugeliui ir yra 
abejonė, kur dingsta mūsų or
ganizacijos pelnas, kad neskiria
ma lietuvybės išlaikymo ar ki
tiem svarbiem reikalam. Sis va
dovaujančiųjų nesirūpinimas yra 
didelis stabdis naujiem nariam 
įsirašyti.

Tenka stebėtis, jog Susivieni
jimas, sulaukęs 85 metų jubilie
jaus, nesugebėjo persitvarkyti 
taip, kad jo institucijom vado
vautų išsimokslinę ir patyrę as
menys. Bent šiame seime turėtų 
būti nutarta, kad Susivienijimo 
generalinis sekretorius, kaip jis 
dabar vadinamas, ar įstaigos ve
dėjas, turi būti ne renkamas, 
bet samdomas ir turįs tam rei
kalui išsimokslinimą.

Kažkodėl Ignas Sakalas turi 
kažkokį kartėlį prieš Lietuvių 
Bendruomenę, lyg anoji truk
danti katalikiškam Susivieniji
mui. Nesiimu čia įrodinėti, bet 
pateikiu porą pavyzdžių.

Autoriaus žodžiais: “Pavyz
džiui, Susivienijimo 160-ji kuo
pa Chicagoje. Ne tik daugumas 
narių yra iš naujųjų ateivių, 
bet ir visa kuopos valdyba nau
jųjų rankose. Ir kaip gražiai kuo
pa veikia, pavyzdžiu šviečia ne 
tik kitom Chicagos, bet ir kitų 
kolonijų kuopoms.” Reikia prie 

karines Lenkijos sienas, rėmė 
ir remia įvairias taikos pastan
gas, tačiau negali tylėti, kai yra 
varžomos Bažnyčios teisės.

Kiek girdėti, pajutęs kard. 
Wyszynskio reakciją, jėzuitų 
generolas Arrupe privačiu laiš
ku labai atsiprašė kardinolą 
VVyszynskį už įvykusį nesu
sipratimą. Esą, komunikatas pa
skelbtas be jo žinios. Pasižada 
ateityje susilaikyti nuo bet ko
kių tuo klausimu viešų pa
reiškimų ir prašo to klausi
mo viešumon nekelti, nes iš 
to Bažnyčiai būsią tik dau
giau žalos. Reikia manyti, kad 
visas klausimas tuo ir bus lik
viduotas. Bet jis turi tam 
tikrus užkulisius, kuriuos 
verta šia proga paminėti.

Vatikanui užėmus “realų” 
kelią santykiuose su komunisti
nėmis valstybėmis, ypač rūpėjo 
Bažnyčios ir valstybės santy
kių sunormavimas katalikiškoj 
(40 milijonų katalikų) Lenki
joj. Gal Vatikanui susidarė įs
pūdis, kad kard. Wyszynskis yra 
nelankstus, perdaug griežtas, 
nesileidžiąs į nuolaidas, be 
kurių bet koks santykių sunor
mavimas yra negalimas. Iš Va
tikano pusės imta tirti Lenki
jos padėtį, zonduoti dirvą tie
siog be kard. Wyszynskio tar
pininkavimo. Tuo tikslu Len
kijoj lankėsi Vatikano valsty
bės užsienio reikalams komisi
jos sekretorius arkiv. Casaroli. 
Jis Lenkijoj pasimatė ne tik 
su atskirais vyskupais, bet ir 
su valdžios atstovais. Buvo 
zonduojama dirva būsimiems 
pasitarimams ir susitarimams. 
Tokiam pat tikslui turėjo pa
tarnauti su Vatikano žinia jė
zuitų generolo Arrupe vizitas 
Lenkijoj, nors oficialiai buvo 
skelbiama, kad Arrupe neturįs 
Lenkijoj jokių Vatikano pave
dimų nei uždavinių, o lankosi 
ten tiktai grynai savųjų jėzuitų 
tikslais. Pažymėtina, tai, kad 
Arrupe vizitą Lenkijoj labai šil
tai sutiko komunistinė Lenki
jos spauda, o Vatikano poli
tikos žinovai ir stebėtojai tvir
tino, kad Arrupe kelionė į Len
kiją paruošusi kelius pozity
viam valstybės ir Bažnyčios 
santykių vystymuisi, kas konkre- 
tizavosi derybomis tarp Ro
mos ir Varšuvos.

Dėl tų derybų — jau susi
tikta įgaliotų atstovų porą kartų. 
Paskutinis buvo Romoj; jis bai-

(nukelta į 4 psl.)

to pridėti, kad didesnioji dalis 
jų yra geri katalikai ir, tur būt, 
visi Bendruomenės nariai.

Pritariu J. B. Laučkos min
čiai, kad, juo daugiau Susivie
nijimo nariai aktyviai įsijungs 
į kitas lietuviškas organizacijas, 
juo Susivienijimui geriau.

“Mūsų Susivienijimas turi a- 
teitį. Tik reikia, kad jis į gy
venimą pradėtų eiti kaip stiprus, 
energingas vyras, o ne 85 metų 
senis”, — baigia savo pastabas 
Ignas Sakalas.

Lauktina kuo daugiausia pa
sisakymų Susivienijimo reika
lais.

Norintieji įsigyti Susivieniji
mo įstatus lietuvių ar anglų kal
ba gali kreiptis į Susivienijimo 
centrą, 71-73 So. Washington 
St. (P. O. Box 32), Wilkes 
Barre, Pa. 18703. Radę įstatuo
se ką taisytino, tuoj siūlymus 
siųskite statutų komisijai: Pet
ras Jokubka, 3528 Archer Avė., 
Chicago, Ill. 60632.

Kadangi esam seimo išva
karėse, naudinga žinoti, kas su
daro LRK Susivienijimo vado
vybę. Į ją įeina šie asmenys: 
dvasios vadas, prezidentas, vice
prezidentas, iždininkas, sekreto
rius, du iždo globėjai, daktaras 
kvotėjas, trys direktoriai. Ko
misijos (kiekviena iš trijų as
menų): labdarybės, spaudos — 
informacijos, teismo, jaunimo, 
statutų.

(nukelta į 4 psl.)
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VIKTORO VIZGIRDOS DAILĖS PARODA BOSTONE
Balandžio 22-23 Bostono 

ir apylinkės lietuviai galėjo pa
sigėrėti dail. Viktoro Vizgir
dos kūryba. Jo paveikslų paro
da rūpinosi Liet. Bendruome
nės Kultūros Klubas. Ji išsi
skyrė iš visų kitų šio daili
ninko pasirodymų — paveiks
lų ir lankytojų gausumu. 
ALT Sąjungos patalpose iška
binta virš 50 tapybos kūri
nių. Ne visi jie skirti par
duoti. Parodoje siekta pateik
ti galimai pilnesnį 
darbų vaizdą. Tai 
Žiūrovas parodoje

tiktai šių palydovės.

bai artimi. asmenys. Jie visi 
gerai atpažįstami, bet alsuo
ją peisažo ar natiurmorto spal
vom bei šlamėjimu. Juose 
ypač matosi lietuvių liaudies 
meno elementai, kuriais Vizgir
da siekia atremti visą savo 
kūrybą nuo pat Ars sąjūdžio

pasisekė. 
gavo pla- 
dailininko

pažinimą.
Parodą atidarė Bostono LB 

Kultūros Klubo pirm. Jurgis 
Balčiūnas. Trumpai .kalbėjo 
Antanas Gustaitis ir Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Pats 
dailininkas gi pateikė išsamų 
lietuvių dailės vaizdą, paro- 

pa- 
jau- *

telpa ramybė ir nerimas, 
džiaugsmas ir melancholija, 
dramatiškumas ir lyrizmas. 
Vizgirda yra tapytojas spal- 
vininkas, o jo mėgiamiausios 
spalvos — žalia, mėlyna ir pri
gesintai raudona. Kitos spal
vos
Visas paveikslo turinys atve
riamas grynai tapybiškai. Var
tojami vien aliejiniai dažai 
ir tik paskutiniu metu — akrili
niai. Pagrindinė tema — me
džiai: didingi, stilizuoti, pilni 
sodrios žalumos . . . Tapybi- 
nėm priemonėm per bendras 
detales išreiškiama didelė pil
natvė. Vizgirda medžių bei 
pastatų motyvais savitai išreiš-

dydamas skaidres ir jas 
aiškindamas. Visuomenė 
tėsi gerai supažindinta su

nuo

buvo matyti skaidrėse dabar-

sažinio monumentalumo. Žmo
gus, atsistojęs prieš Vizgir
dos paveikslus, yra nustebintas 
gamtinės didybės ir tapybinio 
turtingumo.

Peisažinis iškilmingumas at
sispindi ir natiurmortuose bei 
portretuose, 
šiai sutelkta

Po daugiau negu keturių 
brandžios kūrybos dešimtmečių 
dail. Viktoras Vizgirda yra 
tapęs mūsuose modernaus 
peisažo klasiku, apsuptu gi
lios pagarbos tiek dailininkų, 
tiek visuomenės čia ir* pa
vergtoje tėvynėje. Pažymėti
na jo žymi įtaka dabarti
niam jauniesiem Lietuvos dai
lininkam. Tokios pagarbos Viz
girda susilaukė savo besąlyginiu

kūrybos pobūdžiu, dėstymu 
meno mokyklose ir kultūri
ne tarnyba visuomenei.

V • Vizgirdos peisažas “Kryžkelė ir medžiai”. Nuotr. P. Viščinio.
kurių

tėvynėje, kurie ten oficialiai 
nerodomi. Jie savo modernu
mu įsiderina į Vakanj Eu
ropos meno sroves.

Vizgirdos gi kūryba, lie
tuviam, besidomintiem menu,

itin gau-
parodoje.
Vizgirda

su peisa-
Įsidėmėtina, jog 
prie portreto eina 
žo meile bei nuotaika. Jo 
portretai nėra atvangos ar su
tarto uždarbio dalykas, kaip 
atsitinka su kaikuriais, net žy
maus vardo, dailininkais. Viz
girdos portretuose pavaizduo-

.Toji visuomenė gi šioje pa
rodoje dar sykį išreiškė užtar
nautą pagarbą, gausiai atsilan
kydama, įsigydama daug pa
veikslų ir gėrėdamasi dailinin
ko-veterano laimėjimais. Paro
dai draugiškos šilumos su
teikė ir gerai paruoštos vaišės. 
Atidarymo vakarą susidarė to
kia jauki nuotaika, kad lankyto
jai labai vėlai ir pamažu be- 
siskirstė namo.

Leonardas Andriekus

VASYLIŪNV DUETO REČITALIS BOSTONE
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas ir jo sūnus pianistas Vy
tenis Vasyliūnas žymioje Jor
dan salėj Bostone davė visais 
atžvilgiais gerai pavykusį so-

certų lankytojų skaičius paste-

miu 
tarti, 
lias 
stingęs

vientisumu.

dešimtis metų 
vis

Negalima 
per ke- 

būtų su
ieškojo ir

MONS. PAULIUS JATULIS —SUKAKTUVININKAS

bintai auga. Šį kartą susirinko 
žmonių apypilnė salė. Buvo ma
tyti daug amerikiečių ir jaunų 
studentu iš Bostono konservato
rijos.

Visa koncerto eiga buvo iš
balansuota ir pasiekė dinaminio 
lankstumo. Muzikinis įtempi
mas taip pat buvo išlaikytas. 
Todėl kūrinių perteikimas bu-

vių draugas ir daug kartų yra 
padėjęs propaguoti lietuvių

filharmonijos choras dažnai tal-

jos religiniam koncertam. Jo so-

dainos ir-sutartinės pinamos po
lifoniniu būdu. Paskutinėj da-

bių, tačiau pasiliko ištikimas 
savo pasirinktai išraiškai jau
nystėje.

) Monsinjoras Paulius Jatulis 
sausio 31 kukliai atšventė savo 
60-ąjį gimtadienį. Manau, kad 
lietuviška visuomenė šios su

PREL. LADAS TULABA
rie bus

Bedirbdamas pastoracini ir vi-

matišku tapytoju — peisa- 
žistu, bet, įdėjus į šią gausią 
parodą, žiūrovą labiau pagrie
bė didinga rimtis — lyg bū
tum Lietuvos gamtoj saulėtą 
vidudienį. Toje rimty su-

tos sūnų, kokių nedaug turim.

Bažnyčia '
LENKIJOJ . . .

(atkel ta iš 3 psl.)
gėsi pranešimu, kad bus ta
riamasi ir toliau, kad pasita
rimai vykę “nuoširdumo ir 
atvirumo” atmosferoj.
ma, kad netrukus įvyks trečias 
pasitarimams ar net susitarimui

Mons. P. Jatulis — aukštai
tis. Jis gimė 1912 sausio 31 
Vabalninke. Pradžios mokyklą 
baigė gimtajame Vabalninke. 
Vėliau mokėsi Panevėžio gim
nazijoje. 1927 įstojo. į Kauno 
tarpdiecezinę kunigų semina
riją, kurią baigė ir buvo įšven- 
tii.tas kunigu 1934. Vikarauda
mas Leliūnų parapijoj, jis tęsė

lijoj, kun. Paulius neužmiršo ir 
plunksnos. 1952 jis parašė mi
sionierių kelionių įspūdžius “Po

rengė
leidinį
pačiais metais jo rūpesčiu bu
vo išleistas J. Zdanavičiaus pa
rengtas giesmynas.

pasiskaitymo

džiojo universiteto teologijos 
Laukia- fakultete. 1936 įsigijo teologijos 

licenciato laipsnį. Būdamas di-

J3> 
šioj 
voti

siuntas per Vatikano radi- 
reikėjo naujų darbininkų 
srity. Tuomet pradėta gal- 
apie kun. Paulių, jau vi- 

1948 metus dirbusį prie to

kvietimą grįžti Romon, kad

Lietuvos istorijos šaltinių seri
joj. Be to, ruošiasi išleisti trijuo
se tomuose Lietuvos D. Kuni-

procesų dokumentus.
Mons. Pauliaus ir kun. R.

įsteigtas Istorijos ir Religinės
Kultūros Institutas, turįs šiuo

moksi! nio diftbo, 
š aktyviai daly- 

visuomeninėj ir kultū-

vystėsi į damų dialogą.
Mozarto sonata D Major pra

skambėjo lengvai, žaismingai, 
bet su klasišku santūrumu.

vengta bet kokio šiurkštumo. 
Visai kitoks buvo Vasyliūnų 
dueto priėjimas prie Wolf-Fer
rari muzikos. Sonatoj C Mi-

mantiniai elementai, kurių 
.gausu jo muzikoj. Dramatinės

Tos ir sustiprinti dinaminiai kon- 
ff&Jtai. Pažvmėtinas subtiliu 
pianissimo atlikimas.

žadino

turias tokias temas. -J. Bavic

to liaudies melodijų 
ir meistriškai api-

tos formoj. Vasyliūnai šią sona
tą atliko pajėgiai ir su pakilia 
nuotaika. Palyginti modemų J. 
Bavicchi kūrinį klausytojai pri
ėmė entuziastingai.

Reikia įvertinti Izidoriaus ir

Nežiūrint nuostolių, kurie, be- 
-veik neišvengiami ruošiant to
kius koncertus, jie su nenu
ilstama energija tęsia savo pra

tas konkordatas ar bent su
tartis. Bet atrodo, kad Vati
kanas delsia, laukdamas Vokieti- 
jos-Lenkijos sutarties ratifikavi
mo. Ta sutartimi yra fiksuotos 
ir garantuotos vakarinės Len
kijos sienos (Oderio-Neisės riba), 
kurių pripažinimas iš Vatikano 
pusės esąs darybų objektu. Pa
gyvensime — pamatysim.

J. Verus
P. S. Kituose Darbininko nu

meriuose “Masonerijos ir Baž
nyčios santykiai”.

Paulius, vyresniųjų pritariamas

vyko j Romą siekti aukštesnio 
akademinio išsilavinimo. Jis lan
kė-popiežiškąjį Biblinį institutą 
ir 1941 pavasarį įsigijo Sv. Raš-

dijo redakcijoj. Kvietimą pa
rašė vysk. V. Padolskis, o kun. 
Paulius jį priėmė ir, palikęs 
Australiją, grįžo atgal Romon.

Be grynai 
mons. Pauli 
va uja 
rinėj veikloj. Jis yra ilgametis
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos valdybos narys, taip pat 
vienas iš vadovu LKM Akade
mijos istorijos sekcijos, kurios 
rūpesčiu neseniai išleistas “Re- 
lationes Episcoporum Magni 
Ducatus Lithuaniae” I tomas, 
redaguotas tėvo P. Rabikausko, 
S. J.

63, kurios pagrindines temas 
sudarė 9 lietuvių liaudies dai
nos ir sutartinės. J. Bavicchi

rius. Jo aštuoni muzikos veika
lai yra išleisti Oxford University 
Press. Jis yra nuoširdus lietu-

vo prisiimtas administracijos ir 
visuomeninės veiklos pareigas

Padirbėjęs kiek Vatikano ra-

darni lietuvių kultūrinę veiklą.
K.R.

RATAI 
PAJUDĖJO

tvar- 
yra 

vyriausias

(atkelta iš 3 psl.)
65-jam seimui suruošti, 

kyti ir atstovam priimti 
sudaryta komisija:
koordinatorius — Leonardas ši
mutis, dvasios vadas — kun. 
Cesl. Auglys, pirmininkas — 
kun. A. Stašys, I vicepirm. — 
dr. VI. Šimaitis, II vicepirm. 
— A. Povilaitis, III vicepirm. — 
Ig. Sakalas, IV vicepirm. —K. 
Bertužienė. Sekretorius — P. 
Žumbakis, Sr., ižd. — St. Ju
ras, iždo globėjai — St. Raucki- 
nas, K. Rubinas ir A. Zailskis, 
daktaras kvotėjas — dr. K. Bo
belis, teisinis patarėjas — dr. K. 
Šidlauskas, informacinė komi
sija — A. Gulbinskas, Al. Kur- 
kulis ir St. Juras.

Išvardytieji asmenys kartu 
yra ir Chicagos apskrities val
dyba.

Taip pat sudarytos šios komi
sijos: religinė — kun. Š. Aug
lys, meno —kun. A. Stašys, ban
keto — K. Bertužienė, jai tal
kina dr. V. Šimaitis, ekskursi
jų — A. Povilaitis, jaunimo — 
Ig. Sakalas.

Stasys Juras

ras jį atskyrė nuo Lietuvos. 
Taigi teko jam pasilikti Ita
lijoj, prisiimant visus sunku
mus, kuriuos paprastai atneša 
karas ir buvimas svetur. Šį sun
kų laikotarpį praleido daugiau
sia Pietų Tirolyje, dirbdamas 
pastaracijoj ir gilindamas stu
dijas.

į Romą ir ėmėsi teologijos studi
jų popiežiškame Gregorianumo 
universitete. 1948, parašęs irap-

no, animarum pastore”, jis įsigi
jo teologijos daktaro laipsnį.

Lietuviam tremtiniam emi
gruojant į įvairius pasaulio 
kraštus, atsirado reikalas, kad 
keletas mūsų kunigų vyktų į 
Australiją, kur emigravo nema
žas skaičius mūsų tautiečių. 
Kun. Paulius, nors buvo pasiren
gęs akademiniam darbui, mielai 
sutiko vykti į tolimą Australi
ją ir imtis sielovados darbo lie
tuvių tarpe. Jis pasiekė Australi
jos kontinentą 1949. Apsistojo 
Pietų Australijoj, Adelaidės 
mieste, kur gyveno nemažas

Vakarų Australijos vietoves,4 kur 
tik buvo apsigyvenę lietuviai. 
Pastoracijos darbas lietuvių tar
pe pirmaisiais metais Australi
joj buvo itin sunkus, reikalau
jąs didelio pasiaukojimo. Kun. 
Paulius šio pasiaukojimo paro
dė tiek, kad Adelaidės ir kitų 
Australijos vietovių lietuviai 
dar ir šiandien jį atsimena su 
pagarba ir meile.

Paulius ryžosi pasišvęsti grynai

biblistas, atkasė savyje naujus 
talentus, kuriais praturtino ište

reigas jis eina iki šiai dienai. 
Jo rūpesčiu ir darbu yra tvarko
ma gausi kolegijos biblioteka. 
Jam daugiausia teko rūpintis

damas savo vardą neišdildomom 
raidėm lietuviškos kultūros ba
ruose. To jam linkini ir pra
šom Dievą.

BALTIJOS DIPLOMATAI 
DEPARTAMENTE

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
diplomatiniai atstovai JAV 1972 
gegužės 3 buvo priimti valsty
bės sekretoriaus pavaduotojo 
Richard T. Davies.

Apsilankymo pageidauta ry
šium su prezidento būsima 
kelione į Maskvą. Apsvarstyti 
Baltijos tautom rūpestį kelią 
klausimai. (E)

mokėjimas ir didelis

vo darbuotojų.
Vatikano archyvas yra tas 

didysis istorijos šaltinis, kuris 
panėrė savyje kunigą ir monsin-

pą laiką jis suredagavo ir išlei
do 10 tomų “Monumentą Uc- 
rainae Historica”. Šiuose dide
lės apimties tomuose yra daug

vą. Šiuo metu mons. Paulius bai
gia ruošti spaudąi du tomus Že-

Laiškai redakcijai

išleidimu. Kolegijos gyvenime ir 
veikloj jis visur talkina rekto
riui.

ti tylus ir kuklus, bet tvirtos va-

sveikata ir dideliu ry->tu. Šitai 
jam leido tyliai, beveik nepa
stebimai, išvaryti didelę vagą 
istorijos mokslų dirvoj.

Linkim, laukiam ir tikim, 
kad mons. Paulius ir toliau tęs 
savo mokslinį darbą, vykdys sa-

Mūsų spaudoje kilo audra dėl nistas Charles T. Bernard. Jo 
senatoriaus William J. Fui- pastangas remia daugelis 
bright vadovaujančio vaidmens jų partijų antikomunistų visoj 
Radio Free Europe, Radio Li
berty, gi dabar ir Amerikos 
Balso lietuvių kalba sustab
dymo. Raginimas rašyti jam ir 
užsienio reikalų komitetui tuo 
reikalu yra pagirtinas dalykas 
ir reikalingas.

Lygiai reikalinga ir tikrai 
naudinga būtų ateičiai jau da- Arkansas valstijos balsuotojus, 
bar dėti pastangas, kad kitą 
kartą Fulbright nebebūtų per
rinktas į senatą.

Ateinančiuose rinkimuose 
(1974) prieš Fulbrightą kan
didatuoti numato konservaty
vus respublikonas antikomu-

abie-

Amerikoj.
Tam reikalui įsisteigė 

brightui stebėti komitetas 
ris prašo siųsti iš visos Ameri
kos laikraščių 
Fulbrightą ir
nius pasireiškimus, kad būtų 
galima iš anksto informuoti

Ful- 
, ku-

iškarpas apie 
jo prosovieti-

Taip pat prašoma, pagal išga
les, komitetą paremti ir au
komis.

Iškarpas ir aukas prašoma 
siųsti: Bernard for Senate, P. 
O. Box 267, Earle, Arkansas, 
72331. Eda Bražėnienė

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’l
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bert pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo 

Vis dėlto vilties prarasti nenorime, 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti 

štai, sandėlyje dar turime įvairių 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus

neįtikėtinai mažas.
Dar kartą bandome belstis į visų 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai.

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai

I t., J. Balio— Lietuvių

pasiūlymus.

kaina $299.00, siūlau $.

kaina $25.00, siūlau $.

kaina $42.00, siūlau $-

kaina $10.00. siūlau $
IJA 
kaina $10.00, siūlau $

kaina $7.00, siūlau $.

3. B. Kviklys. MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai.. I
K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS. 720 psl.................................. I
A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORI
639 psl................................................ ......................... • • - ’

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
56Ū psl................................................................................. I

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriulio raitų 
dainos Amerikoje. J. šešplaukio — Nemarioji žemė. L. Dambriūno — Lie- 

. tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai. St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito_Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—

5.

kaina $ 38.00. siūlau $

VARDAS, PAVARDE

ADRESAS _________

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.
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JAUNIMO KONGRESUI 
RUOŠIANTIS

Brazilijos jaunimas rūpinasi 
jaunimu ir jo kongresu

— Registracijos į jaunimo 
kongreso stovyklą anketos 
išsiųstos jaunimo metų komi
tetam bei kongreso ryšinin
kam Siaurės ir Pietų Amerikoj, 
Australijoj ir Europoj. Norį 
stovykloj dalyvauti raginami 
anketą tuoj grąžinti. Stovyklon 
bus priimami pirma užsire
gistravę. Registracija baigiasi 
gegužės 31. Visais stovyklos re
gistracijos reikalais kreiptis ad
resu: Sės. M. Ignė, 57 Sylvan 
Ave., Toronto 173, Ontario, 
Canada. Tel. (416) 534-5775.

— Norį dalyvauti parodose, 
ruošiamose jaunimo kongreso 
metu, prašomi neatidėliojant 
prisiųsti parodų registracijos an
ketą. Neturį anketos, bet no
rį parodose dalyvauti, gali 
raštu prisiųsti prašymą. Anke
tas ir prašymus siųsti: II Lithu
anian World Youth Congress, 
Parodos, 5620 So. Claremont 
Ave,, Chicago Ill. 60636.

— Registracijos anketos 
antram pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui gaunamos Chi- 
cagoj kongreso būstinėj —tel. 
(312) 737-3300, registracijos
komisijoj (312) 863-1411 ir
atskirų miestų vietiniuose jau
nimo metų komitetuose. Užsi- 
registravusiem iki birželio 1 
mokestis yra 4 dol. su 20 proc. 
nuolaida į jaunimo kongreso 
parengimus. Po šios datos mo
kestis atstovam, dalyviam ir 
svečiam bus 6 dol.

— Jaunimo kongreso uždary
mas bus liepos 15-16 Toronte, 
Kanadoj. Uždarymo metu bus pa
skelbti II pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso nutarimai, pri-
imti studijų dienose. Uždary
mu sutiko rūpintis Lietuvių 
Bendruomenės Toronto apylin
kės pirmininkas Karpius, paža
dėdamas sudaryti specialią ko
misiją.

— Jaunimo peticiją- pasira
šant, parašai turi būti - peticijos 
lapo pirmoj pusėj, nes lapai su

PASIRAŠYKIM 
JAUNIMO 
PETICIJĄ!

Antrasis pasaulio lietuvių 
kongresas yra reikšmingiau
sias šių metų lietuvių išeivijos 
įvykis. Į kongresą susirinks 
iškiliausias laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimas spręsti gy
vybinių reikalų. Pagrindinės 
kongreso temos yra Lietuvos 
laisvė ir lietuvybės išlaiky
mas išeivijoj. Mes turim padė
ti savo jaunimui jo užsimotus
uždavinius įvykdyti.

Viena iš jaunimo pasirinktų 
priemonių Lietuvai laisvės 
siekti yra peticija Jungtinėm 
Tautom. Kad ši priemonė būtų 
veiksminga, kongreso rengėjai 
nori surinkti pusę milijono pa
rašų. Tai yra didelis užsimoji
mas, bet labai vertingas. Rei
kia jį būtinai įvykdyti.

Jaunimo kongresas yra di
delės apimties įvykis. Jo suruoši
mas pareikalaus ne tik daug 
darbo, bet ir lėšų. Kongreso są
mata siekia 160,000 dol. Šias 
lėšas turim suaukoti mes patys, 
nes kitų pajamų šaltinių nėra.

II P.L.J.K. Jaunimo metų ko
mitetas Chicagoj kongreso ren
gėjų yra pakviestas rinkti pe
ticijai parašus ir telkti lėšas. 
Jis ryžosi šiuos abu uždavinius 
sujungti ir vykdyti kartu. Ar
timoj ateity komiteto įgalioti 
asmenys atsilankys į jūsų na
mus ar kitaip į jus kreipsis, 
prašydami pasirašyti jaunimo 
peticiją ir paaukoti bent vieną 
dolerį jaunimo kongreso reika
lam. Pajėgesnius prašysim pa
aukoti ir didesnę sumą, bet ly
giai gera, svarbi ir reikšmin
ga yra ir vieno dolerio auka. 
Tegu nė vienas nuo jos neatsi
sako.

To prašom mes pasaulio lie
tuvių jaunimo vardu.

Tebūna mūsų prašymas iš
klausytas!

Bronius Nainys
II P.L.J.K. Jaunimo metų 
komiteto Chicagoj 
pirmininkas

komentarais ir pridėtiniais para
šais antroj pusėj nebus pri
imti Jungtinėse Tautose. Pa
sirašančio vardas ir pavardė 
turi būti rašytinėj, o ne spaus- 
dintoj formoj (su rašalu). Dėl 
informacijų irpeticijų lapų kreip
tis adresu: Antanas Kizlauskas, 
Petition Committee, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636.

— Ieškoma nakvynių jauni
mo kongreso atstovam. Chi- 
cagos ir apylinkių lietuviai, ga
lį priimti jauną lietuvį ar lie
tuvaitę keletai dienų, prašomi 
skambinti nakvynių komisijos 
pirmininkei Daivai Vaitkevi
čiūtei, tel. 737-5803, arba jau
nimo komiteto būstinei, tel. 
737-3300.

— Jaunimo kongreso žinia
raštis, leidžiamas 2 kartus per 
mėnesį, siunčiamas visai išeivi
jos lietuviškai spaudai, radijui, 
jaunimo metų komitetam, kong
reso ryšininkam, PLB valdybos 
nariam ir kt. Jaunimo kong
reso žiniaraščio tiražas — apie 
700 egzempliorių.

— Vokietijos LB jaunimo 
sekcijos susirinkime buvo at
rinkta 16 jaunuolių atstovauti 
Vokietijos lietuviam II pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese. 
Susirinkime dalyvavo 28 Vasa
rio 16 gimnazijos, evangeli
kų ir katalikų sielovadą, evang. 
jaunimo ratelio, skautų bei skau
čių ir ateitininkų studentų bei 
moksleivių atstovai.

ALIAS ir PLIAS centro valdybos pirmininkas inž. Vytau
tas Vidugiris priima 700 dol. čekį iš Kazio Prišmanto, kuris 
yra Los Angeles Lietuvių Bendruomenės namų pirminin
kas ir 1972 metų architektūrinio konkurso pirmos premijos 
mecenatas. Nuotr. L. Kanto

New London, Conn.
• Adv. J. S. Lopatto dukraitė 

į Indiją
Vietos dienraštis The Day 

pranešė, kad Connecticut ko
legijos New Londone senjore 
Anne Lopatto laimėjo Thomas J. 
Watson fondo 6,000 dol. stipen
diją, skiriamą baigusiem uni
versitetus bei kolegijas, pa
remti jų . savarankiškiem moks
liniam tyrinėjimam užsieny. 
Varžybos nėra lengvos. Šie
met jose dalyvavo 35 kole
gijas bei universitetus baigian
tieji studentai. Ji buvo viena iš 
70 laimėjusiųjų. Laikraštis 
įdėjo ir jos nuotrauką.

Anne Lopatto yra dukrai
tė a. a. Jono Lopatto, žy
maus Pennsylvanijos advokato, 
gimusio Pilviškiuose, Lietuvoj, 
didelio Amerikos lietuvių vei
kėjo, Lietuvių Dienos (1916) 
rengimo komiteto pirmininko, 
Amerikos lietuvių delegacijos 
Paryžiaus taikos konferenci
joj (1919) nario, abiejų Ameri
kos lietuvių susivienijimų teisi
nio patarėjo, už nuopelnus 
Lietuvai 1938 apdovanoto Ge
dimino ordinu (Liet. Enciklo
pedija, dr. A. Kučo Amerikos 
lietuvių istorija). Jos tėvas 
Edward Lopatto yra teisėjas 
Wilkes Barre, Pa., o motina 
Josephine (airių kilmės) — gai
lestingoji sesuo. Juodu užaugi
no 4 dukras ir 5 sūnus.

Anne gimė 1950 spalio 9, 
Wilkes Barre, Pa. Ji ten bai
gė Šv. Onos akademiją, gau
dama keturis aukso medalius —

Marytė Smilgaitė — Marcinkevičiaus ‘"Mindaugo” karalienės 
Mortos vaidmenyje. Nuotr. V. Maželio

ARCHITEKTŪRINIS KONKURSAS

už istoriją, anglų ir prancūzų kal
bas ir dabatus; akademijoj ji 
buvo. National Honor 
Society pirmininkė.

Bavusi iš Connecticut kolegi
jos stipendiją (merit scholar
ship), čia dvejus metus stu
dijavo istoriją, o po to viene- 
riem metam išvyko į Cam
bridge universitetą Anglijoj, 
kur, be minėtos stipendijos, ji 
dar gavo Hunter-Grubb fondo 
pašalpą. Grįžusi iš Anglijos, šį 
pavasarį baigia studijas Con
necticut kolegijoj (tikisi, 
summa cum Įaudė) bakalauro 
laipsniu iš istorijos (pagrindi
nis dalykas — Azijos istorija).

Kolegijoj ji visą laiką buvo

Anne Lopatto

Didelis pavyzdys visai 
lietuviškai išeivijai!

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės namų valdyba tapo 
mecenatu, paskirdama iš savo 
pelno 700 - dol. pirmajai pre-- 
mijai Lietuvių Inžinierių Ar- 
hitektų sąjungos 1972 m. 
skelbiamam architektūriniam 
konkursui (Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės Namai). 
Konkurse galės dalyvauti tik 
lietuviškos kilmės inžinieriai, ar
chitektai, gyveną visame pa
saulyje.

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės Namų valdyba savo 
kolonijos namus nori turėti pa
gal lietuvių architektų sukurtus 
planus. Esamieji Bendruomenės 
namai, įsigyti 1959, pasidarė 
per maži augančiai lietuvių 
kolonijai. Jau išmokėtos visos 
skolos, ir namų vertė beveik 
padvigubėjo, tuo pačiu ir akci
jų vertė smarkiai pašoko.

Už šį puikų Lietuvių Bend
ruomenės Namu valdvbos su- £ • 

manymą Los Angeles lietuviško- 

dekano garbės sąrašuose, Na
tional Honor Society Phi Beta 
Kappa narė, viena iš kolegi
jos literatūros žurnalo redak
torių ir viena iš savaitraščio 
vyr. redaktorių (co-editor-in- 
chief). Studijų metu ji gilinosi ir 
į Lietuvos istoriją.

“Aš labai didžiuojuosi savo 
lietuviškąja kilme”, — pareiš
kė ji, kai jūsų bendradarbis, 
versdamas Liet. Enciklopedijos 
ir Amerikos lietuvių istorijos 
lapus, supažindino ją ir jos 
sesutę Barborą su jų senelio 
veikla Amerikoj (Barbora yra 
taip pat labai gabi šios kole
gijos studentė, antri metai 
studijuojanti psichologiją ir 
esanti dekano garbės sąraše; ru
denį ji tęs studijas University 
of Chicago).

Anne, baigusi kolegiją, išvyks 
per Angliją vieneriem metam 
į Indiją, kur keliaus po visą 
kraštą ir tyrinės Indijos žur- 
nalizmą. Savo tyrinėjimų rapor
tus siuntinės į Ameriką. Grįž
dama užsuks į Sovietų Sąjun
gą ir, gal būt, į Lietuvą. Grįžus į 
Ameriką, ji tęs studijas Har
vardo un-te, kur ji jau priimta ir 
gaus stipendiją.

Ką ji studijuos? — Tik ne 
istoriją ir ne žurnalistiką. Ji 
eis senelio ir tėvo pėdomis— 
studijuos teisę.

Jurg. Ežer.

Pasaulinio lietuviškojo jau
nimo kongreso šūkis — Jau
nimo darbas ir širdis — lietu
vių tautos ateitis! — itin su
žadino S. Paulo mieste gyve
nančių lietuvių sąmonę.

Susidomėjimas kongresu yra 
• toks gyvas, kad jau dabar 

ne tik užangažuotas jauni
mas, bet ir nusamdytas lėktu
vas. Išpirkta pusantro šimto 
turistam skirtų vietų, beveik vi
sos lietuvių. Brazilų yra tiktai 
šešiolika.

Kartais net su labai žymiu 
pavienių asmenų bei organiza
cijų pasiaukojimu sudarytos 
kuo palankiausios sąlygos kon
gresui besiruošiančiam jauni
mui: mielai užleistos salės re
peticijom, duota galimybių pa
sirodyti, išleista aukso knyga 
rėmėjam, nesigailėta aukų, į- 
pareigoti asmenys lavinti at
stovam bei šokėjam. Gruo
džio mėnesį buvo pakviesta net 
iš Kanados kongreso tautinių 
šokių meninės dalies vadovė 
Genovaitė Breichmanieriė. Ji' 
suteikė pagrindinės orientaci
jos Brazilijos ir ta proga at
vykusiem Urugvajaus šokė
jam. Balandžio gale iš Ameri
kos atsilankė solistė ir vi
suomenininke Dalia Kučėnienė. 
Ji ieško talentų mūsų jaunimo 
tarpe.

Lituanistinei mokyklai pasi
aukoja visai neapmokamai 10 
mokytojų. Jie paruošia taip 
pat ir mokymo medžiagą. Ati
darytos trys vienodos progra
mos mokyklos, į kurias įsi-

ji visuomenė sveikina ir tikisi 
metų kitų bėgyje turėti nau
jus gražius namus su 500 
vietų auditorija. Pirmame aukš
te numatoma turėti daktaro ir 
dantisto kabinetus, foto ir te
levizijos studiją, vaistinę ir val
gyklą su restoranu.

' Esamos salės, kaip Šv. Ka
zimiero, Tautinių Namų ar Lie
tuviu Bendruomenės, Los An
geles lietuvių kolonijai yra 
per mažos didesniem susibūri
mam, ir stokoja modernių į- 
rengimų.

Los Angeles lietuvių namų 
energingą valdybą sudaro: Ka
zys Prišmantas — pirminin
kas, inž. Vitalis Lembertas — 
vicepirmininkas, JonasŽukas — 
2-as vicepirmininkas, Alfonsas 
Telyčėnas — sekretorius, An
tanas Skirtus (Lietuvių Dienų 
leidėjas) — kasininkas, Apoli
naras Saja — ypatingų reika
lų vedėjas ir Juozas Mitkus — 
ūkvedys.

ALIAS ir PLIAS Inž. Arch, są
junga greitu laiku paskelbs kon
kursines sąlygas. Architektūri
nio konkurso jury komisijos 
pirmininkas arch. A. Kerelis, 
2615 W. 71 St. Chicago Ill. 
60629. (Inf.)

D“augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone 

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu. 
PATOGIOS patalpos, geras maistas. _ 
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thruway Exit 24, 1 
Northway 87 iki Lake George Village; iS ten 9N keliu 7 myl. i šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose. 

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

rašė apie pusę šimto moki
nių.

Bene labiausiai girtinu da
lyku reikia laikyti tai, kad 
trys lietuviškos šeimos — 
Valavičių, Šimonių ir Amb- 
rozevičių — pačiu atostogų 
metu be atlyginimo užleido 
jaunimui savo vasarvietes. To
kiu būdu tapo įmanoma nuvež
ti virš 30 berniukų ir mer
gaičių į vasaros stovyklą ir 
pravesti naudingą programą 
lietuviškoj aplinkoj. Valavičių 
ir Misevičių šeimos apsiėmė 
prisidėti, taip pat be atlygini
mo, prie stovyklos vadovavimo 
darbo ir virtuvės.

Nors kuklūs ekonomiškai, 
Brazilijos lietuviai planuoja 
įrengti jaunimui sporto klubą 
ir pastovią stovyklavietę.

Kun. S. Šileikis

— Brazilijos jaunimas, ruoš
damasis jaunimo kongresui, iš
leido turtingą užrašų leidinį su
pažindinti skaitytojam su lie
tuvių padėtim, veikla, pro
blemom išeivijoj bei okupuotoj 
Lietuvoj. Jaunimo komitetas 
ruošia kursus Brazilijos jauni
mo atstovam. Brazilijos lietu
vių jaunimo nuomojamas lėk
tuvas, kongreso proga vykstąs 
į JAV, jau pripildytas.

PRANEŠIMAS
STIPENDIJŲ REIKALU
Lietuviai studentai, norį ruoš

tis magistro arba daktaro 
laipsniam jūros moksluose 
(Physical Oceanography, Mari
ne Geology, Marine Chemistry, 
Ocean Engineering, Marine Af
fairs — jūros teisė, ekonomi
ja), kviečiami kreiptis į dr. V. 
Klemą, College of Marine Stu
dies, University of Delaware, 
Newark, Del. 19711. Šiuo me
tu prof. V. Klemo • tyrinėjjm©^ 
projektuose dar ^ra kelios vie
tos tinkamiem studentam su pil
nom stipendijom, į kurias į- 
eina mokslapinigiai, pragyve
nimas ir 1.1. Būdamas stu
dentų atrinkimo ir priėmimo 
komisijos nariu, dr. V. Klemas 
padėtų įstoti universitetan 
studentam, turintiem bakalau
ro laipsnį su pažymių vidur
kiu ne mažesniu už B ir kva
lifikacijom, atitinkančiom kietus 
įstojimo ir tyrinėjimo reikalavi
mus. y

Taip pat visų mokslo sričių 
lietuviai profesoriai, galį kon
krečiai padėti studentam stipen
dijų ar įstojimo atžvilgiu, yra 
raginami apie tai pranešti spau
doj, studentų sąjungai arba 
prof. V. Klemui.

Kasmet nemaža stipendijų 
lieka neišnaudotų, kadangi tin
kami lietuviai studentai nesu
žino apie jų buvimą.
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PO CHICAGOS DANGUM
Saulių veikla

Atėjus pavasariui, Chicagos 
Vytauto Didžiojo kuopos šau
liai rengiasi šaudymo pra
timam. Bus keli išvažiavimai. 
Norintieji mokytis šaudyti pra
šomi skambinti 423-3517.

Kuopos pavasarinis balius 
bus birželio 3, šeštadienį, 8 
vai. Vyčių salėj.

Į kuopą paskutiniu laiku į- 
sirašė 27 nauji nariai. Gar
bės ženklais apdovanoti St. Bal- 
zekas, St. Cicevičienė ir Algir
das Budreckas. Iš valdybos pasi
traukė Vyt. Bilitavičius, nau
ji kooptuoti J. Platakis, J. 
Kaunas, B. Petronis ir Pr. Er
gelis. Iš kuopos išbraukti šie 
nariai: A. Butkus, R. Mirgėla, 
E. Mirgėla, A. Beinarauskie- 
nė ir A. Raila. Mirę kuopos na
riai: Pranas Greitaitis (Wor
cester) ir Vladas Liubertas 
(Arizonoj).

Kuopai aukojo eilė narių ir 
prekybininkų. Visiem reiškia
ma didelė padėka.

Vyčių pastogėj
Illinois-Indiana Lietuvos vy

čių apskrityje yra šie garbės 
nariai: L. Šimutis, Ig. Saka
las, kun. Urbonavičius, A. Ga- 
balienė, St. Pieža ir El. Lau
rin. Vyčiai Al; Raubiškis, Ant. 
Rudis Jr. ir V. Samaška gavo 
4 laipsnio pažymius Kolumbo 
vyčių draugijoj. Apskrities

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

- v PAVOJAIiPERKANT 
NAMUS

Klausimas
Mūsų sūnus, kuris vedė 

prieš 8 mėnesius, nutarė pirk
ti namus. Mes jam patarėm pa
laukti, kol susitaupys vieną 
kitą centą, bet jis nesutiko. 
Siūlėm jam paskolą rankpi
nigiam, bet ir to jis atsisa-: 
kė, norėdamas būti “nuo mū
sų nepriklausomas” (bent jis 
taip sako).

Kas šiame krašte darosi su
jaunais žmonėmis? Sunku su
prasti, kodėl jaunieji laiko savo 
tėvus didžiausiais priešinin
kais ir su jais visiškai nesi
skaito.

Taigi, nepaisant mūsų pa
tarimo, vaikai nutarė namus 
pirkti. Pirko per agentą. Na
mų kaina — 13,900 dolerių, 
bet mum atrodė, kad jie ver
ti tik 6000 dol.

Vaikai pasisakė neturį pini
gų, bet agentas juos užtikrino, 
kad jis jiem gausiąs F.H.A. 
mortgage (paskolą) ir kad jie 
teturėsią primokėti 740 dol., iš 
kurių 40 dol. būsią “appraisal 
fee” (įkainojimo mokestis).

Jie pasirašė sutartį be mūsų 
žinios. Agentas juos ragino 
nedelsti, nes pirkėjų jis turįs 
daugybę. Buvo sutarta namus 
perleisti vaikam, kai tik bus 
sutvarkyti visi reikalai. Agen
tas pradėjo visur ieškoti pasko
los ir vis vaikus užtikrino tu
rįs pažįstamų visokiuose ban
kuose ir todėl tą paskolą gau
siąs be sunkumų.

Pasirodė, kad jam nesisekė: 
paskolos gauti negalėjo. Mum 
net ant širdies palengvėjo: sa
kom, tokiu būdu vaikai vis 
tiek tų namų negalės pirkti. 
Bet jie nuėjo pas agentą pa
reikalauti savo pinigų. Mat, 
jie buvo uždėję 740 dol. rank
pinigių.

Kur tau, žmogau! Jis su 
jais ir kalbėtis nenori. Sako, F. 
H. A. namus įkainojo dar 
aukščiau, negu pirkimo kai
na, tad jis savo pažadą esąs 
išpildęs. “Gauti paskolą (mort
gage) iš banko, — sako, — tai 
jūsų o ne mano reikalas. Aš 
atstovauju ne jum, bet par- 

laipsnių kėlimo komisija (He
len Skudra, Irene Šankus, J. 
Evans ir A. Žak ark a) į pir
mąjį laipsnį pakėlė solistę Pru- 
denciją Bičkienę, Al. Pakalniš
kį ir H. Janis, į antrąjį —A. Pa
kalniškį ir Al. Skudrą.

Vyčiai šiemet daug darbuo
jasi Gintaro baliui, kuris ren
giamas birželio 24 Conrad Hil
ton viešbutyje. Apskr. pirm. 
Algirdo Brazio žmona bus ba
liaus vadovė, duktė Susan — 
debiutante, Kristina Giedraitis 
ir Luci Vesota — debiutantės, 
o prof. J. Maluška — šokių 
ir ceremonijų mokytoja su 
pagalbininke C. Matui.

Apskrities metinis susirinki
mas — birželio 11.

Eleonora Laurin daug dirba, 
kad- pasisektų “bowling” pa
rengimas, kurio pelnas skiria
mas stipendijų fondui. Jis įvyks 
gegužės 19, 20 ir 21 Detroite.

Prekybos Rūmai
Gegužės 10 įvyko narių su

sirinkimas. Delta oro linijos 
pilotas Bob Lussow kalbėjo apie 
moderniąją aviaciją. Sužinota, 
kad William Kareiva yra iš
rinktas Chicagos garbės pilie
čiu.

Gegužės 21 Beverly Country 
klube rengiamas metinis ban
ketas. Programos vedėjas — 
Evans, stipendijų pirm. — 
V. Shukis. Bus paskelbti lai-

davėjui. Pasiimkit sau advoka
tą, ir tegul jis parūpina jum 
paskolą, kitaip jūs neteksit sa
vo rankpinigių”.

Vaikai išsigando. Tik tada 
atbėgo pas mus, kai jau buvo 
per vėlu. Mes tuoj nuėjom su 
sutarties nuorašu pas advo
katą. Tas, perskaitęs, mum 
sako, kad blogai: sutartis nėra 
tinkamai surašyta. Sako, vai
kai nustos savo pinigo, ir te
gu džiaugiasi, kad namų parda
vėjas jų neverčia namų pirk
ti. Kaip jie gali juos versti, jei- 
gu jie neturi pinigų ir negau
na paskolos?

Vaikai pateko į tikrą bėdą, 
ir mes nežinom, ką daryti. Ad
vokatas pataria vaikam tartis su
agentu geruoju. Sako, gal jis 
bent pusę rankpinigių atiduos. 
Mum atrodo, kad agentas vai
kus apgavo. Jis neturėtų jų sun
kiai uždirbtų pinigų pasilaiky
ti. Ką Tamsta patartum mum 
daryti?

Susirūpinę tėvai 
Massachusetts

Atsakymas
Tamstos nenurodot vaikų 

amžiaus. Man atėjo į galvą 
mintis, kad jie gali būti ne
pilnamečiai. Jei taip būtų, ta
da jie galėtų nuo sutarties vi
sai atsisakyti, ir jiem būtų 
grąžintas kiekvienas jų įmokė
tas centas. Tačiau, jeigu jie 
yra pilnamečiai, jų pasirašytoji 
sutartis jiem uždeda teisinių pa
reigų, kurių jie negali išsiža
dėti be teisinio pagrindo.

Viskas priklauso nuo to, 
kuri “forma” buvo agento pa
naudota surašyti pirkimo-parda
vimo sutarčiai, ir nuo to, kas 
sutartyje yra pasakyta. Daž
niausiai pas mus naudojama 
Real Estate Board pirkimo-par
davimo sutarties forma turi 
tam tikrą klauzulę apie vadi
namąją F.H.A. paskolą (mort
gage). Joje yra sakoma, kad, 
jei pirkėjui nepasiseka gauti to
kios paskolos, jam turi būti 
grąžinami jo įmokėti rankpini
giai. Jei buvo panaudota šita 
“forma” ir jei minėtoji klau
zulė nebuvo agento išbraukta, 
— Tamstų vaikai gaus atgal sa
vo įmokėtus rankpinigius. Rei
kia atsiminti, kad, perkant ne

mėjusieji stipendijas.

Lietuvių Fronto Bičiuliai
Sambūrio pirm. J. Žadeikis 

ir sekr. St. Daunys praneša 
šių metų veiklos planus. Vasa
ros metu bus iškyla į gamtą, 
rudenį — parengimas, gruo
džio mėnr — prof. Z. Ivins
kio mirties metinių minėjimas.

Naujas pirmininkas
Chicagos Altą turėjo savo me

tinį suvažiavimą, kuriame bu
vo aptarti svarbūs reikalai ir 
perrinkta valdyba. Šiem me
tam pirmininku išrinktas so
cialdemokratų grupės atstovas 
Mykolas Pranevičius, kiti val
dybos nariai liko tie patys.

Buvo sutarta, kad birželio 17 
ir 18 lietuviai demonstruos 
prieš Sovietų Sąjungos parodą, 
o iki liepos 17 kasdien ją pi
ketuos kitos pavergtos tautos. 
.. Bus birželio įvykių minėji

mas ir pavergtų tautų savaitė. 
Tiem reikalam išrinkta komisija 
iš Rimo Staniūno, kun. A. Sta- 
šio, J. Skorubsko ir R. Šarkos.

Taip pat bus ir konsulo dr. 
P. Daužvardžio prisiminimas 
jo mirties metiYiių proga.

Ramovės karių veikla
Jaunimo centre gegužės 

įvyko Lietuvos karių veteranų 
Ramovės susirinkimas, kuria
me iškilo keli opūs reikalai.
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bimo, naujos valdybos pristaty
mo ir jos veiklos plano pri
ėmimo buvo paliestas laisvės 
kovų paminklas Jaunimo centre. 
Pirm. Juškevičius, K. Dabulevi- 
čius ir kiti pareiškė mintis,

grynais pinigais, o tikintis gau
ti paskolą, visuomet rei
kia į nekilnojamojo t u r - 
to pirkimo-pardavimo sutartį

dyti politinę opoziciją trijose 
Baltijos respublikose —- Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj ir — Uk
rainoj. Buvę laukiama masinių su
ėmimų. Daugiausia jų įvykę 
Ukrainoj ir Lietuvoj. • Šalia*1* 
suėmimų dar išryškėjusi ' ir-“ 
policijos tardymų bei kratų pri- ii 

Tamstos sakot, kad agen- vačiuose butuose banga. Tai 
tas pasižadėjo vaikam išrūpin- liudija _
ti paskolą. Jei toks jo pažadas 
nebuvo įtrauktas Į raštišką su
tartį, — tas pažadas yra nie
ko nevertas. Faktiškai agentai

kėjui nepasisektų gauti tokios 
sumos paskolos,' — pirkimo- 
pardavimo sutartis nustoja savo 
galios, ir rankpinigiai turi būti

arba brokeriai dažnai atlieka 
pirkėjam tokias paslaugas, t. y. 
jie padeda pirkėjam gauti pasko
lą. Tačiau tai nėra jų pareiga. 
Jie, techniškai kalbant, atsto
vauja pardavėjui, o ne pirkė
jui-. Iš banko paskolos gavimo 
reikalas yra pirkėjo rūpestis, 
ir niekieno kito.

Tamstų advokatas, stropiai 
perskaitęs sutartį ir kiekvie
ną joje parašytą žodį, yra ge
resnėj pozicijoj Tamstas tiks-
liai painformuoti, negu sutar
ties neskaitęs advokatas.

Tamstų vaikai, jei sutartis 
buvo suredaguota vien pardavė
jo naudai ir vien jo intere
sam apsaugoti, negalės nieko 
kaltinti, o tik save. Vaikai 
labai retai pasimoko iš kitų 
žmonių klaidų. Jie patys tu
ri daryti klaidas.

Perkant namus, reikia ži
noti, kad, pasirašius pirkimo- 
pardavimo sutartį su rankpi
nigiais ar be rankpinigių, su
sidaro tokia teisinė padėtis, 
kad iš esmės (in equity) namai 
“nebepriklauso” pardavėjui, o 
priklauso pirkėjui. Faktas, kad 
patys “popieriai” (deed) per
leidžiami vėliau, reikalo nepa
keičia.

Jei viena pusė nutaria su
tarties nebevykdyti (namų ne
pirkti arba jų neparduoti), — 
tada “nuskriaustoji” pusė turi 
teisę kreiptis teisman, prašy
dama jai suteikti vadinamąjį 
“specific performance”, t. y. 
priversti kitą pusę laikytis su
tarties ir ją vykdyti, nepaisant 
nenoro tai daryti, šita “teisė” eg
zistuoja vien nekilnojamojo 
turto pirkimo srityje. Perkant 
pvz. automobilį ar kokį kitą 
kilnojamą daiktą, pirkėjo padė
tis yra rriažiau “pavojinga”.

Lotyniškai sakoma: “caveat 
emptor” — tegul pasisaugoja 
pirkėjas, atsieit, kitaip jis gali 
patekti Į bėdą, šis posakis yra 
ypatingai tinkamas nekilnoja
mojo turto piikimo reikalui.

kad dabar, pastačius Jaunimo 
centro priestatą, sodelio išvaiz
da pasikeitė. Aplink paminklą iš-
rausti takai. Daugelis narių ste
bisi tokia konstrukcija. Pa
minklas liko tik su mažu taku 
priėjimui. Jei didesnis minėji
mas, tai žmonėm nėra vietos. 
Nebėra nė vėliavų stiebų. Pa
minklas pašiuręs ir atrodo ap
leistas.

Prieš jaunimo kongresą ir 
tautinių šokių šventę reikėtų 
paminklą kiek pagražinti. Juk 
svečiai norės jį pagerbti ir prie 
jo fotografuotis.

Lietuvių Radijo Forumas
Jau ketveri metai veikia inž. 

A. Rudžio Radijo Forumas. 
Jame žmonės gali klausti, ko 
nori.

Penkerių metų sukakčiai A. 
Rudis paskelbė konkursą: 
parašyti, kas svarbiausia įvyko 
žmogaus 
turi būti 10 mašinėle rašytų 
puslapių. Konkurse dalyvauti

gyvenime. Rašinys

vo pergyvenimus, imant ir karų 
žiaurumus bei įvykius Lietu
voje. Bus trys premijos: 5, 3 ir 2 

• šimtai dol. Tinkamesniem raši
niam bus skiriama po 50 dol. Ga
lima rašyti lietuviškai ir angliš
kai — “Mano išgyvenimai”.

Gegužės 6 Forumo progra
moj dalyvavo poetas Nadas Ras
tenis, kuris su žmona pasakojo 
apie savo laimėjimus ir skaitė

SUĖMIMAI LIETUVOJE
Kalifornijoje, San Diego 

mieste leidžiamas “The San 
Diego Union” balandžio 2 įdėjo 
Alan Dean (Copley News Ser-

Kremliaus pastangas smogti sa
vo piliečiams--- ne rusam.
Esą, pagal tą šaltinį, sovietų

L. Brežnevas esąs 
susirūpinęs ne rusų tautybių 
tarpe plintančia pasipriešinimo 
režimui, nacionalizmo banga.

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ — DOVANĄ į LIETUVĄ 

ir Įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Package Express & Travel Agency, Inc.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Package Express &Travel Agency, Inc.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA '

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. (212) 581-6590 (212) 581-1729

Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie fi rmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avąlvnei ir 
kitų daiktų.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų 
skyriuje. Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MŪSŲ SKYRIAI 
ALLENTOWN, Pa. — 126 Tilghman Street 435-1654 
BALTIMORE 31, Md. — 1900 Fleet Street  342-4240 
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue-------------------------- 467-6465
BUFFALO 12. N. Y. — 701 Fillmore Avenue 895-0700 
CHICAGO, 22, Hl. — 1241 No. Ashland Avenue---_ -------------------------  486-2818
CHICAGO, Hl. 60629 — 2608 West 69 Street--------------------------------- -- 925-2787
CHICAGO, Hl. 60609 — 1855 West 47 Street-----------------------------------  376-6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028'Kenilworth Avenue --------------------------  771-0696
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............... — 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ------------------------------- 363-0494
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue  365-6740 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue.........................   249-6216
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue------------ ------ -— 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street -------------------- ...-------------------------  642-2452
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue------------------------ --------------- 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue------------------------------ ------- 475-7430
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue -------------- ------------ 769-4507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ----------- ------------------ ----------  381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue ------------------ —------------ 257-6320
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street------------------------------- 475-9746
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue------------ ---------- - ------------  392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street --------------------------------------------------- 732-7476

savo kūrybą. Jis išvertė į ang
lų kalbą Jūratės ir Kastyčio 
operą, Donelaičio Metus ir kt.

Lietuvių Fondas
10 metų laikotarpy LF su

rinko 721,354 dol.
Metiniame suvažiavime bu

vo išrinkta trečdalis tarybos 
narių, nutarta truputį pakeisti 
įstatus, pagerbti mirusieji. Bu
vo dešimtmečio minėjimas, svei
kinimai, paskaita, meninė dalis 
ir banketas su pasilinksmi
nimu.

LF taryba ir valdyba stro
piai rūpinasi fondu, kapitalas in
vestuotas į įvairias bendro
ves, kasa tvarkoma gerai.

Buvo išdėstyti albumai, liečią 
LF istoriją.

Įvairiem lietuvybės reikalam

i;.

Aktorius Henrikas Kačinskas skaito ištraukas iš Vaižganto 
“Pragiedrulių” Vaižganto klubo atidaryme balandžio 16 d. 
Kultūros Židinyje.

LF per 10 metų skyrė 173 tūks
tančius dolerių iŠ nuošimčių.

Žurnalistų' veikla
Metinis Chicagos skyriaus 

narių susirinkimas. praėjo la
bai darbingoj nuotaikoj. Pir
mininkavo Macevičius, sekre
toriavo Stakėnas. Atsilankė ra
šyt. Vyt. Alantas, iš centro val
dybos — J. Janušaitis ir Vyt. 
Kasniūnas. Buvo pagerbti mirę 
nariai. Valdybon išrinkti: Z. 
Juškevičienė, J. Kapačinskas, 
Macevičius, Stakėnas, Peterai- 
tienė, revizijos komisijon — 
A. Čepulis, Bal. Brazdžionis ir 
J. Kaunas.

Nutarta peržiūrėti istoriją, 
veikti glaudžiai su centro valdy
ba.

Bal. Brazdžionis
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MILIJONAI AMERIKIEČIŲ 
SUPAŽINDINAMI
SU PAVERGTOS
LIETUVOS BYLA
Amerikiečių laikraštininko dr. 
Russell Kirk straipsnis perleis
tas per 150 JAV dienraščių

Los Angeles, Calif. — Mili
jonai amerikiečių buvo su
pažindinti gegužės 9 su ko
munistų pavergtos Lietuvos by
los klausimu, užsiminta apie 
Simą Kudirką ir jo bylą ir 
duota faktų apie sunkią Simo 
Kudirkos žmonos ir jo vaikų 
padėtį. Tą dieną apie 150 
amerikiečių dienraščių visuose 
krašto kampuose įdėjo turinin
gą ir ilgą laikraštininko dr. 
Russell Kirk straipsnį apie pa
dėtį komunistų pavergtoj Lietu-
voj ir kituose Pabaltijo kraš
tuose, apie JAV lietuvių pa
stangas padėti pavergtiesiem, 
apie Simą Kudirką ir jo šei
mą ir JAV politiką tų kraš
tų klausimu.

Dr. Russell Kirk, mokslinin
kas ir kartu laikraštininkas, yra 
tapęs tikru ir nuoširdžiu pabal-

Baltimorės žinios
Svaja, Baltimorės dramos 

mėgėjų būrelis, gegužės 13, 
Šeštadienį, suvaidino Antano 
Rūko . komedijėlę — trijų 
veiksmų nutikimą. Vaidinimas 
buvo Lietuvių svetainės didžio
joj salėj. Režisavo aktorius Jo
nas Kazlauskas, grimuoti padėjo 
aktorius Juozas Palubinskas, 
sceną dekoravo Ona Eringie- 
nė ir p. Grintalas. Vaidinimas 
susilaukė gražaus pasisekimo. 
Po vaidinimo buvo šokiai.

•Vysk. V. Brizgys gegužės 
13 lankėsi Baltimorėje ir buvo 
atvežęs filmą, kaip 1970 lie
pos 7 buvo pašventinta Lietu- 
vos kankinių koplyčia Šv. Pet- ma gėlių darže. Dabar kiek- Peį- -kiriamas į dvi dalis: 
ro bazilikoj Vatikane. FiJirias~^XfiėYūTs'!prh'ėivis'’Sustoja ir pasi-'-' įmsė Lietuvių jaunimo kongre-
buvo rodomas šeštadienio va
karą mokyklos salėj. Vysku
pą pristatė prel. L. Mendelis. 
Vyskupas paaiškino, kaip buvo 
organizuojama koplyčios, staty
ba. Iš Baltimorės vyskupas iš
važiavo į Washingtoną.

Šeimos komunija buvo 
gegužės 14 d. per 8:30 mišias. 
Šeimos dalyvavo mišiose ir 
bendrai priėmė komuniją. Gie
dojo didysis parapijos choras.

Procesija Marijos garbei 
įvyko gegužės 14, sekmadienį, 
4 v. popiet. Dalyvavo parapi
jos organizacijos, mokyklos vai
kai, keturios sodalietės nešė Ma
rijos statulą, bažnyčioj vai
niką ant statulos uždėjo Don
na Naidičiūtė.

Bingo žaidimus rengia sodalie
tės gegužės 19, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Alfonso 
mokyklos salėj. Bus įvairiau
sių laimėjimų, bus ir bufetas 
su valgiais. Visi prašomi daly
vauti.

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

Medalio nuotrauka padidinto mastelio.

Tai antroji Lietuvių Fondo 
medalių laida, skirta pagerbti 
istorinės Lietuvos valstybės į- 
kūrėją karalių Mindaugą, mi
nint atkurtosios Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 50 
metų sukaktį.

Medalis išleistas Lietuvių Fon
do dešimtmečio — 1972 me
tais.

tiečių draugu. Praėjusiais me
tais jis parašė trejetą straips
nių Lietuvos bylos ir lietuvių 
klausimais. Jis yra Rezoliuci
joms Remti Komiteto narys. 
Dr. Russell Kirk yra pažadė
jęs duoti kasmet po trejetą ar 
net daugiau straipsnių Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų by
los klausimais. Jis yra nuolat ap
rūpinamas visa galima medžia
ga apie Lietuvą bei laisvųjų 
lietuvių pastangas jai padėti. 
Tai jis mini gegužės 9 d. 
straipsny. Tame straipsny mi
nima Lietuvių Bendruomenė 
ir jos neseniai išleistas leidinys 
— The Violation of Human
Rights in Soviet Occupied Lith
uania. Su dr. Russell Kirk pa
laiko nuolatinį ryšį LB dar
buotojai. Jis prisimintinas pa
dėkos laiškučiais. Jo adresas: 
Dr. Russell Kirk, Mecosta, Mi
chigan 49332.

LB Inf. Tarnyba

Daina, vyrų choras, gegužės 
21, sekmadienį, per 8:30 v. 
mišias giedos gražias Marijos 
giesmes. Tai bus Sekminės. Vi
si kviečiami dalyvauti tose pa
maldose.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas savo metinę gegužinę ren
gia gegužės 21 gražiame State 
parke. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti piknike.

Gėlių darželius įrengė lietu
vės prie savo namų Baltimo
rėje ir priemiesčiuose. Vienas 
iš gražiausių darželių yra Gend- 
rutės Valeikienės. Ji ne vie
ną valandą praleido bedirbd.

džiaugia jos gėlėmis.
Dr. Stasį Ankudą pagerbė 

Little Sisters of the Poor, 
kurios globoja Šv. Martyno se
nelių prieglaudą. Už jo kil
nius atliktus darbus įteikė žy
menį — plaque. Iškilmėse da
lyvavo ir Baltimorės kardino
las Shehan ir kiti žymūs žmo
nės. Plačiai aprašė Baltimorės
Evening Sun ir įdėjo daktaro 
nuotrauką. Daktaras gydo prie
glaudos senelius. Paklaustas, 
kokio atlyginimo už tai reika
lauja, daktaras atsakė — se
selių maldų. Džiaugiamės, kad- 
lietuvis daktaras buvo taip į- 
vertintas.

Uršulė Drazdienė, naujos kar
tos lietuvė, po ilgos ir sun
kios ligos mirė gegužės 6 savo 
namuose. Velionė nuo pat atvy
kimo į Baltimorę buvo ištiki
ma Šv. Alfonso parapijos narė. 
Kai sveikata leido, dalyvavo pa
maldose, lietuviškuose pa
rengimuose. Trys kunigai aukojo 
mišias už jos sielą Šv. Alfonso

Medalio projektas ir gipso 
modelis — skulptoriaus Vy
tauto Kašubos darbas.

Medalį kaldino Franklin 
Mint kalykla. Ji kaldino ir Lie
tuvos 3-jų Prezidentų medalį 
1968 m.

Medalis pagamintas iš sidab
ro. Skersmuo natūralaus dy
džio 39 mm. Užsakyta tik 
1000 vienetų.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 25 metų sukakties minėjime rengėjos, klubų atstovai ir 
svečiai. Nuotr. V. Maželio

HARTFORD, CONN.
Koncertas

Pavasario koncertas rengia
mas gegužės 27 d., 27 d., 7 v.v., 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo salėj, 227 Lawrence St., Hart
forde.

Dainuoja buvęs Vilniaus ope
ros solistas Stasys Liepas ir 
kompoz. Juliaus Gaidelio veda
mas Brocktono Šv. Kazimie
ro parapijos choras.

Programa sudėtinga ir įdo
mi. Kadangi yra tradicinis ge
gužės mėnuo, artėja baisiojo 
birželio įvykių minėjimas ir da
bar Lietuvoje mūsų tikėjimas 
žiauriai persekiojamas, tai pir
moji koncerto dalis bus religi
nė, kurioj solistas Stasys Lie
pas ir choras išpildys "Prisi
kėlimo” kantatą, naują Vlado 
Jakubėno kompoziciją, ir kitas 
giesmes.

Antroje programos daly bus 
linksmos choro dainos ir solis
tas Stasys Liepas dainuos arijas 
iš o; 'rų.

su i ir pusė Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubui.

Koncertą globoja lietuvių mo- 

bažnyčioj gegužės 9. Laido
tuvėse dalyvavo ir jos krikšto 
sūnus kun. Jonas Maknys iŠ 
Newport, R. I. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Liko* nuliū
dęs sūnus Antanas, jo šeima 
ir eilė anūkų.

Jonas Gričinas, ankstesnės 
kartos lietuvis ir ilgai gyve
nęs Baltimorėj, po sunkios li
gos mirė Šv. Agnietės ligo
ninėj gegužės 8. Jis ilgus 
metus turėjo restoraną Pratt 
gatvėj. Buvo susipratęs lietu
vis, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
už jo sielą aukotos gegužės 12 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Palai
dotas Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Lilė, duk
ros Evelyn ir Lile ir eilė anū
ku.

Jonas Obelinis

Parduodama medalio kaina 
12.50 dol.

Su reprezentacine dėžute-- 
15 dol- Pašto išlaidoms pridė
ti 50 c.

Užsakymus su čekiu, Lith
uanian Foundation vardu, siųs
ti LF adresu: 2422 West Mar
quette Rd., Chicago, Ill. 60629.

te m grupė, remiama Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo.

Įėjimo auka — 3 dol., moks
leiviam — I’ dol.

Maloniai visi kviečiami atsi
lankyti į rimto pobūdžio, gi
laus susikaupimo ir linksmos 
nuotaikos koncertą.

Koresp.

APIE KUDIRKA 
TEBERAŠO

Prisimintinas Thomas A. La
ne straipsnis "Lietuvis jūrinin
kas nuteistas”, įdėtas "The 
Wanderer” laikrašty St. Paul, 
Minnesota vai st.

Dėmesio vertas Royal M. 
Wharton straipsnis "Kudirkos 
tragedija —- Sovietai vis dar 
pasiryžę sunaikinti mažumas”. 
Jį paskelbė žinomas Washing- 
tono savaitraštis "Human 
Events”, balandžio 1.

Autorius teigia, kad S. Ku
dirkos tautinis ryžtas primena 
sovietų rašytojo Andriejaus 
Amai riko pranašavimą jo kny
goje "Ar Sovietų Sąjunga iš
silaikys iki 1984 metų?” Esą, 
Amalrikas numatė, kad tautiš
kumas galįs būti pažeistas, ta
čiau. jis nepalaužtas tokiose 
tautose, kaip Lietuva. Autorius 
Wharton savo straipsnį baigė

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevų pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:

S. Gimbutienė-Leimonienė, 
Belmont, Mass., l(XX) dr. J. Lei- 
mono Fondui.

A. D. Anonis, Forest Hill,
N. Y. 50, anksč. 165.

A. Bacunas, Centereach.
N. Y., 4.

V. H. A. Bajaliai. Los An
geles, Calif.. 100 — a. a. Jad
vygos Bajalicnės atminčiai.

Viola Bums, . Los Angeles, 
Calif., 10 — a.a. J. Bajalie- 
nės atminčiai.

W- Bakun as, Brentwood.
N. Y., 1.

P. Baltakis, Adelphi, M. D., 
345. anksč. 200.

E. Baltrušaitienė, E. North
port, N. Y., 40, pažad. 100.

Vi. Biknevičius. Commack, 
N. Y., 200.

A. S. Bredes, Central Islip, 
N. Y., 5.

V. Bubnis, Setauket, N. Y., 
5.

O. Bulauskas, Ozone Park, 
N. Y., 10.

L. Calabrese, Lindenhurst.
N. Y., 5.

V. Ciplijauskas, Great Neck. 
N'. Y. 1O, anksč. 10.

P. Cotignola, Pt. Jefferson.
N. Y., 5.

L. Daugirdienė, Pt. Jeffer
son, N. Y., 10, anksč. 17.

V. Daszkiewicz, Brooklyn, 
N. Y., 50, anksč. 300.

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

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

žodžiais: "Nesvarbu, ar Amal- 
riko tezė, spėjimai pasirodys tei
singi, visvien tokie žmonės, kaip 
Simas Kudirka turi būti ger
biami už jų išskirtiną drąsą, 
gi jų ryžtingi veiksmai turėtų 
būti žinomi visose laisvę ger
biančiose tautose” (Elta)

Kun. dr. J. Prunskis, žur
nalistikos premijos mecena
tas.

— Prof. J. Brazaitis 
gautą žurnalistikos 500 dol. 
premiją paskyrė išleidimui 
knygos apie daug lietuvių 
kultūriniam gyvenimui nusipel
niusį prof. J. Eretą. Premiją 
prof. J. Brazaičiui paskyrė 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija, mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis. Tokia premija lie
tuviui žurnalistui dabar bus 
skiriama kasmet.

M. De Shaw, Brentwood, N. 
Y., 2.

J. A. Evans, E. Setauket, 
N. Y., 100.

J. Gale, M. D., Linden
hurst, N. Y., 25, anksč. 10.

K. Garbauskas, Great Neck, 
N. Y.. 50. anksč. 50.

L. Gritz, Harbor Hills. N.Y., 
5.

J. Giedraitis, E. Northport, 
N. Y., 200. anksč. 110, pa
žad. 1000.

B. Graužinis, Los Angeles,
Calif., 25, anksč. 75.

V. Griška, Great Neck, N. 
Y., 10.

A. Gruskis, Jersey City, 
N. J., 10, anksč. 60, pažad. 
200.

R. A. Gudelis, Oakland, N. 
J., 50, anksč. 50.

I. Hoel, Kew Gardens, N. Y., 
5.

E. Janukėnas, E. Northport, 
N. Y., 25.

J. M. Jasiulionis, Great 
Neck, N. Y., 10.

P. Juozapaitis, Farmingville, 
N. Y., 100.

G. Juskaitis, Brooklyn, N. 
Y., 10, anksč. 70, pažad. 100.

G. Kaufman, North Port,
N. Y., 25, pažad. 100, įrašo 
Oną Petrauskienę.

O. Kazlauskienė, Deer Park, 
N. Y., 5.

— ALT informacija skatina 
rašyti padėkos laiškus senato
riam Percy ir Cooper už jų 
kalbas atstatant lėšas Ameri
kos Balsui. Jų adresus nurodo 
tokius: The Honorable H. Per
cy ir The Honorable John 
Sherman Cooper, Senate Office 
Building, Washington, D.C. 
20510. Lėšas atstatyti buvo pa
siūlęs Wyoming senatorius Ga
le W. McGee. Gegužės 1 jo 
siūlymas priimtas 57:15 balsų.

— "The Baltic Review”, 
baltų reikalais žurnalas, ėjęs 
New Yorke, išsiuntinėjo skai
tytojam pranešimus, kad jo lei
dimas sustabdomas. Kviečia 
laukti tolimesnių pranešimų.

— Dr. S. A. Bačkis paskuti
nę balandžio savaitę buvo nu
vykęs į Paryžių aplankyti sūnų 
ir jo šeimą. Ta proga jis susi
tiko taip pat su kai kuriais 
prancūzais Lietuvos draugais 
bei egzilais veikėjais, jo se
naisiais draugais.

— Prof. Jokūbas Stukas su 
žmona Loreta, praleidę žiemos 
atostogas Floridoj, lankėsi 
Miami ir lietuvių piliečių klube, 
kur buvo susitikę savo senus 
pažįstamus. West Palm Beach 
apylinkėj Stukai rengiasi įsigyti 
nuosavybę.

— Dr. Juozas Girnius šią 
vasarą baigs parašyti prof. 
Pr. Dovydaičio monografiją. 
Aukas knygos leidimui pra
šom siųsti adresu: Jonas Ža- 
deikis, 4162 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60632.

— Venecuelos lietuviam, 
Bendruomenės pirmininkui bei 
Vliko atstovybės pirmininkui 
Vladui Venckui išsiuntus me
morandumą Vasario 16 proga, 
Venecuelos prezidentas dr. Ra
fael Caldera balandžio 20 at
sakė V. Venckui padėkos raš
tu, gražiai įvertinęs lietuvių 
veiklą Venecueloj ir pažadėjęs 
paramą jų pageidavimam. (E)

— Washington© ateitininkai 
gegužės 6 suruošė literatūros 
vakarą. Savo kūrybos skaitė Jo
nas Aistis, Jurgis Blekaitis, 
Kazys Almenas ir Antanas Vai
čiulaitis. Aktorius Henrikas Ka
činskas skaitė A. Vaičiulaičio 
“Cypsintį žvirbliuką”. Į pro
gramą įsijungė Washingtono- 
Baltimorės tautinių šokių grupė 
"Malūnas”, sušokdama keturis 
šokius. Į vakarą atsilankė daug 
publikos, net ir iš tolimesnių 
vietų. Kun. A. Kezys dalį va
karo programų nufilmavo. Bu
vo atsilankęs ir jėzuitų pro
vincijolas kun. G. Kijauskas, 
kuris tuo metu dalyvavo Ameri
kos ir Kanados jėzuitų pro
vincijolų suvažiavime Annapo- 
lyje.

— Mergaičių stovykla Dai
navoje, Manchester, Michigan, 
vyks nuo liepos 16-30. Stovyk
lai vadovaus sesuo M. Paulė. Tė
vam ir jaunimui patariama tuo 
reikalu pradėti domėtis. ■■ ■■ ■ ■■ ■

AŠTRINA REŽIMĄ 
PRIEŠ NKONO 

KELIONĘ
Artėjant prezidento R. Nixo- 

no viešnagei Maskvoj, vis daž- 
’ niau pranešama apie Sovietų 
t Sąjungoje paaštrėjusį pasiprie- 
, šinimo veikėjų ar žydų perse

kiojimą.
"New York Time's” gegužės 

8 savo korespondento Maskvoj 
Hedrick Smith straipsny pra
nešė, kad keli žydai, Rusijoje 
siek • demonstruot gegužės 25, 
buvo pašaukti atlikti karinės 
prievolės. Be to, slaptoji poli
cija padariusi kratas kai kurių 
veikėjų, kaip P. J a k i r o 
ir kt., butuose. Pagal žydų 
šaltinius, 33 žydai Rygoje, Vil
niuje ir Kaune pradėję trijų 
dienų bado streiką. Jie siekę 
pabrėžti savo norą iškeliauti į 
Izraelį. (E)
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Nauja Putnamo seserų vyriausia 
vadovė

NEW HAVEN, CONN.

Sesuo M. Margarita — Irena 
Bareikaitė neseniai buvo iš
rinkta nauja Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserų kongregaci
jos vyriausia vadove. Specia
liu iš Romos gautu leidimu 
visos seserys dalyvavo rinki
muose. Dabar kongregacijai va
dovauja Sės. M. Aloyza —Ona 
Saulytė, o Sės. Margarita per
ims pareigas seserų kapitulos 
pradžioje, gegužės 29. Kapi
tulos sesijų metu bus ren
kama nauja taryba šešių se
serų, kurios padės vadovavimo 
darbe.

New Britain, Conn.

Graži margučių vakarienė

Į Šv. Rožančiaus draugijos 
Velykų margučių vakarienę 
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje balandžio 9 buvo susirin
kęs gražus būrys svečių, dau
giausia moterys — narės, ku
rių draugijoj yra apie 200; 
žinoma, vakarienėj buvo ir 
vyrų. Pažymėtina, kad svečių 
buvo ir iš toliau: Waterbu- 
rio, Hartfordo, Newington© 
ir kitų vietovių.

Velykų margučių vakarienę 
atidarė Šv. Rožančiaus mote
rų dr-jos pirmininkė Elena Ta
mošaitienė, paprašydama klebo
ną kun. Edvardą Gradecką su
kalbėti maldą. Paskui visi sve
čiai skaniai valgė darbščiųjų 
šeimininkių pagaminti} mais
tą, o pabaigai gėrė kavą, už- 
sigardžiuodami skaniais tor
tais.

Po to pirmininkė vėl tarė 
žodį, pažymėdama. kad jai 
lengva ir malonu šiai draugi
jai vadovauti, turint geru pa
galbininkių. Ji paprašė pakal
bėti kleboną kun. Edv. Gra
decką. vikarą kun. Joną Rik
te raiti, Stasį Šriupšą, muz. 
Joną Bei norių, Šv. Andriejaus 
lietuvių . parapijos komiteto 
pirm. Praną "Spiresą (Frank 
Spires), šių eilučių autorių ir 
kitus. Visi kalbėjusieji reiškė 
didelę padėką šios draugijos 
pirmininkei darbščiajai Elenai 
Tamošaitienei, valdybai, narėm 
ir komitetui, o šiandien dar 
ir šauniom šeimininkėm už 
skaniai paruoštą maistą,

Šv. Rožančiaus dr-jos val
dybą sudaro: Elena Tamošai
tienė — pirmininkė, Ona

Aktorius Leonas Barauskas vaidina Antano Vaičiulaičio 
pasaką “Uodą ”. Spektaklis buvo balandžio 16 Masonic Hall, 
Richmond Hill, N. Y. Nuotr. V. Maželio

Sės. Margarita gimė Mus
ninkuose, Aukštaitijoje, 1931 
rugpiūčio 28. Kartu su šeima 
paliko Lietuvą 1944 ir apsi
gyveno Hanau, Vokietijoje. At
vyko į JAV 1949 ir tą rudenį 
įstojo į Nek. Pr. Marijos Se
se n} vienuolyną Putname. Pada
rė pirmuosius įžadus 1951 rug
piūčio 15 ir įsijungė į kongre
gacijos dirbamus darbus. Putna
me tęsė mokslą pedagogikos 
srity ir vasaros metu dirbo 
mergaičių stovyklose: devynias 
vasaras Putname ir dvi vasa
ras per mergaičių stovyklą Dai
navoj. Dirbo seserį] vadovauja
mame vaikų daržely Toronte 
1955 iki 1963. Tapo Toronto 
skyriaus vyresniąja 1958 ir 
prižiūrėjo Vaikų Namų statybą, 
kuri įvykdyta 1960. Vadovavo 
Montrealio Nek. Pr. Marijos 
Seserų skyriui 1963-1964 ir vėl 
1967-1971. Ten, be darbo dar
želyje, dėstė šeštadieninėje 
mokykloj, ruošė abiejų parapijų 
vaikus pirmajai Komunijai, dir
bo su ateitininkais, padėjo or
ganizuoti ir vadovauti Baltijos 
stovyklai keturias vasaras ir 
teikė socialinę pagalbą kolo
nijos reikalingiesiem. Grįžus į 
Putnamą 1964 po sunkios šir
dies operacijos, baigė sociali
nius mokslus Annhurst kolegi
joje B.A. laipsniu. 1971 rude
nį Sės. Margarita buvo paskirta 
Putnamo vienuolyno vyresniąja, 
kur ir dabar vadovauja iki per
ims naujas pareigas gegužės 
pabaigoj.

Jeningienė — vicepirminin
kė, Ona Uždavinienė — 2- 
oji vicepirmininkė, Agota Sza- 
dienė — sekretorė ir Elena 
Rugenienė — iždininkė.

Į komitetą, kuris surengė 
ir šį pobūvį bei pagamino 
valgius, įėjo šios narės: Ma
rija Kalinauskienė. Anastazija 
Semaškienė, Eleonora Ar
lauskienė, Marija Raškevičie- 
nė, Rožė Janušonienė ir Ma
rija Radavičienė.

Pažymėtina, kad šioj Vely
ki i margučių vakarienėj buvo 
daug gražiai išmargintų mar
gučių: peilio rėžinių, vaško 
tirpinių ir paprastų įvairių 
spalvų. Pasirodo. Čia esama 
margučių marginimo specialis
čių.

Vakarienės metu visus links
mino muz. J. Beinortus ir jo 
orkestras malonia muzika.

Jonas Bernotas

Sesuo M. Margarita Bareikaitė, nauja Putnamo seserų vy
riausia vadovė.

W O R C E S T
Šeštadieninės mokyklos 

pietūs
Aušros Vartų šeštadieninės 

mokyklos tėvų komitetas ba
landžio 23 Maironio Parke 
suruošė pietus.

Pietūs pradėti malda, kurią 
sukalbėjo klebonas kun. A. 
Miciūnas. Tėvų komiteto pirm. 
O. Pridotkienė pakvietė tarti 
žodį Maironio Parko šeimi
ninką K. Adomavičių. Jis krei
pėsi į jaunimą ir pažadėjo 
visomis jėgomis remti mokyklą, 
su sąlyga, kad mokiniai lie
tuviškai kalbėtų. Į jaunimą 
kreipėsi ir klebonas, linkėda
mas jam ^gyvuoti ir žydėti 
Dievui ir Tėvynei. LB pirm. 
V. Židžiūnas kreipėsi į tėvus 
ir prašė, kad visi, turį mokyk
linio amžiaus vaikų, leistų juos 
į šeštadieninę mokyklą.

Meninę dalį pradėjo žemes
niųjų klasių mokiniai. Jie dai
navo, deklamavo ir pašoko No
riu miego, Kalvelį, Vėdarą ir 
Pas močiutę augau. Juos pa
keitė aukštesniųjų klasių mo
kiniai, pradžioje padainavę tris 
dainas iš pernai Chicagoj vy
kusios dainų šventės reper
tuaro.

Labd. Draugijos Maironio Par
ko pirm. K. Adomavičius vi
siem choristam, dalyvavusiem 
praėjusių metų dainų šventėj, 
įteikė garbės pažymėjimus, 
gautus iš dainų šventės rengi
mo komiteto. Ypatingu garbės 
pažymėjimu mokiniai apdovano
jo muzikos mokytoją V. Burdulį. 
Apdovanotas tokiais gražiais 
pažymėjimais, choras su 
džiaugsmu dar padainavo tris 
dainų šventės dainas.

Mokyklos chorui jau eilę me
ti] vadovauja neišsemiamos 
kantrybės Aušros Vartų parapi
jos vargonininkas muz. V. Bur- 
dulis. Šiais metais jis turi net 
du mokinių chorus.

Programą paruošė mokyklos 
vedėja E. Pauliukonienė ir mo
kytoja L. Pauliukonytė.

Tautinių šokių jaunimo gru
pė pašoko du šokius — Malū
ną ir Gyvatarą. Grupė rengiasi 
dalyvauti šią vasarą vykstan
čioj tautinių šokių šventėj. 
Abiem tautinių šokių grupėm 
vadovauja praėjusią vasarą bai
gusi tautinių šokių kursus ir eg
zaminus išlaikiusi L. Pauliuko
nytė. Šokiam groja E. Meilus.

Pabaigoj šokėjai pradėjo šok
ti polką su ragučiais, į kurią 
įtraukė ir publiką. Vikriai jau
nimo tarpe sukosi rašytojas A. 
Giedrius, poetas M. Venclaus- 
kas su žmona, Parko šeiminin
kas K. Adomavičius ir kiti — 
taip, kad vyresnieji ir jaunimas 
sudarė darnią šeimą.

Tėvų komiteto pirm. O. Pri
dotkienė padėkojo mokytojam 
ir muz. V. Burduliui už progra
mos paruošimą, taip pat visiem 
už atsilankymą.

Ypatingai dėkojama vyriau
siai virtuvės šeimininkei tėvų 
komiteto vicepirm. A. Brantie- 
nei ir jai nuo ankstaus ryto 
talkinusiom kitom komiteto na
rėm — K. Naikelienei, N. Pranc-

E R , MASS.
kevičienei, I. Savickienei, taip 
pat ir komiteto pirm. O. Pridot- 
kienei, kuri ne tik dirbo vir
tuvėj, bet ir salėj vedė visą 
tvarką. Vėliau į pagalbą atsku
bėjo ir kitos mokinių mamy
tės.

Tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja Maironio Parko vadovy
bei už gautas patalpas ir dova
nas, taip pat ir visiem, kurie 
šia proga ką nors šeštadieninei 
mokyklai paaukojo.

Ačiū J. Miliauskui ir A. 
Shumway, labai rūpestin
gai tvarki usiem finansinius 
reikalus. Ačiū gerosiom ma
mytėm, visus vaišinusiom 
skaniais kepiniais.

Gauta aukų
Aušros Vartų šeštadieninės 

mokyklos tėvų komitętą^.^tarja^ f 
nuoširdžiausią lietuvišką^ ačiū 
Meno Mėgėjų Rateliui už 25 
dol. auką. Padėka reiškiama ir 
kun. J. Bakanui už 10 dol. auką.

Liūdime
Balandžio 24, pirmadienio 

rytą lietuvius pasiekė 
liūdna žinia, kad staiga mirė 
a.a. Jonas Naikelis, kuris vakar 
Maironio Parke džiaugėsi savo 
vaikučiais, šokančiais tautinius 
šokius. Sūnus Robertas ir duktė 
Linda lanko šeštadieninę mo
kyklą, taip pat iki šių metų lan
kė ir Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą. K. Naikelienė dirba 
šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitete.

Aušros Vartų šeštadieninės 
mokyklos mokytojai, tėvų komi
tetas ir mokiniai reiškia giliau
sią užuojautą skausmo pri
slėgtai K. Naikelienei su šeima, 
motinai ir visiem giminėm.

Kelia sparnus į tautinių
- šokių šventę

Tautinių šokių grupė Spin
dulys entuziastingai ruošiasi 
važiuoti į tautinių šokių šven
tę, šią vasarą įvyksiančią 
Chicagoj. Grupei vadovauja L. 
Pauliukonytė.

Šokėjai dirba sunkiai, per 
savaitę atlikdami keletą repe
ticijų, nors -tuo pačiu laiku jie 
turi paruošti ir pamokas. Vi
sas kliūtis jie nugali, bet vie- 

’ nos kliūties neįstengia nugalė
ti be mūsų paramos, — tai 
finansiniai sunkumai. Neturi lė
šų pasamdyti autobusui, kuris 
juos nuvežtų į tautinių šokių 
šventę. Visi žinom, koks at
stumas yra tarp Worceste/io 
ir Chicagos, todėl pagal tai 
skaičiuojamos ir išlaidos.

Lėšom telkti yra išrinktas 
tėvų komitetas, kurio pirmi
ninkas yra Jonas Vidūnas.

Pietūs paremti šokėjų kelionei
Tautinių šokių' grupės tėvų 

komitetas gegužės 21, sekma
dienį, 1 vai. Maironio Parke 
rengia pietus su programa, ku
rią atliks patys šokėjai. Pel
nas skiriamas sumažinti kelio
nės į Chicagą išlaidom.

Organizacijos ir pavieniai 
asmenys turėtume ateiti jau-

Religinio koncerto klausėsi 
daug žmonių

New Haveno lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioj kovo 19 įvyko religinis 
koncertas. Programą atliko Sa
lomėja Valiukienė ir Izido
rius ir Vytenis Vasyliūnai. 
Koncertą ruošti ėmėsi LM 
KF vietos moterų klubas, ku
riam pirmininkauja dr. G. 
Vėbrienė.

Be savųjų kompozitorių, bu
vo atlikti ir tarptautinio mas
to kūriniai — Buxtehude, 
Handel, Bach ir kt.

Koncerto pasisekimas buvo 
didelis. Klebonas kun. A. 
Zanavičiaus pritarimas ir vi
sokeriopa pagalba labai daug 
padėjo. Be to, pranešimas per 
Hartfordo lietuvių radijo pro
gramą, tris vietines amerikie
čių radijo stotis ir vietinio 
dienraščio skelbimai irgi pasi
tarnavo. Be vietinių lietuvių ir 
amerikiečių, dar buvo svečių 
iš New Yorko, Hartfordo, 
Waterburio, Bridgeport©, Sims- 
burio, Guilfordo, New Lon
dono ir kitur. Tiek daug žmo
nių vienu kartu sava, bažny
čioje jau seniai bematėm. 
Kiek teko girdėti, klausytojai 
koncertu labai patenkinti.

Prie įėjimo bilietų nebuvo, 
bet aukojo, kas norėjo ir kiek 
norėjo. Stambiausia auka gau
ta iš Vytauto ir ponios Vai- 
tužių. Ačiū jiem. Mieli Čampės 
iŠ Waterburio, apdovanojo 
menininkus gėlėmis.

Po koncerto buvo paruošta 
kavutė menininkam ir vi
siem kitiem. Nors ne visi 
atėjo, bet mažoji parapijos 
salė buvo pilna. Gana ilgai 
kalbėtasi ir dalintasi įspū
džiais.

Džiaugiamės, kad yra tokių 
pasišventėlių menininkų, kaip 
Vasyliūnų šeima. Jie mūsų 

New Havene prie vargonų koncertuoja solistė Salomėja 
Valiukienė, smuikininkas Izidorius Vasyliūnas. Vargonais 
palydėjo Vytenis Vasyliūnas. Jie atliko Sasnausko Sku
bink prie kryžiaus. Nuotr. St. Lipčiaus

nimui į pagalbą. Pasiryžkim 
ir visi bendromis jėgomis su
telkiu) reikiamą lėšų sumą.

Pasinaudokim pigia kelione
Autobusas, kuriuo tautinių 

šokių grupė Spindulys važiuos 
į Chicagą, turi laisvų vietų. Tė
vų komitetas kviečia pasinaudo
ti pigia kelione. Kreiptis: J. 
Vidūnas 798-3463, P. Babickas 
756-5395.

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla

Ši mokykla yra pradėta 
statyti tuolaikinio energingo 
parapijos klebono kun. J. 
Jakaičio 1922. Atidarymas ir 
pašventinimas įvyko 1924 rug
piūčio 31.

Iki šių metų mokykla yra iš
leidusi į gyvenimą nemažą 
skaičių jaunimo, kuris, kata
likiškai seselių išauklėtas, su 
pasididžiavimu stojo į aukštes
nes mokyklas.

Tačiau šiandien mokyklos 
padėtis nėra tokia džiuginan
ti, nes mokinių skaičius kiek
vienais metais mažėja.

Išsikėlę gyventi tėvai už 
miesto ribų nenori vaikų atvež
ti čia į katalikišką mokyklą, su
rasdami tam įvairiausių priežas
čių.

Susidarius tokiom sąlygom, 
mokyklos egzistavimas atsidu
ria prieš: būti ar ją uždaryti. 

• Neseniai naujasis šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 

kultūros žibintą neša ne tik 
Amerikos didmiesčiuose, bet 
neaplenkia ir užkampių. Jie 
nestato sąlygų, nereikalauja 
atlyginimo ir labai dažnai pa
tys apsimoka susidariusias iš
laidas. Jų dėka mažutė kolo
nija, kaip mūsų, galėjo pasi
džiaugti puikiu koncertu.

Pagerbiant pensininkę, 
paremta lietuvių gimnazija 
Balandžio 8 Šv. Kazimiero 

parapijos salėj buvo suruoš
tas balius Juditai Kazlauskie
nei, sulaukusiai 62 ar 65 me
tų (dėl moterį] amžiaus ne- 
sismulkinama) ir išėjusiai į 
pensiją. Iš susirinkusiųjų skai
čiaus ir sveikinimų šia proga 
matyti, kad ji yra žmonių 
mėgstama, įvertinama ir ger
biama. Jei nesusirinko visas 
šimtas, tai labai nedaug be
trūko. Pas mus tokios “mi
nios” paprastai nebesusirenka 
į pobūvius. Didelė grupė jos 
draugų atvyko iš Waterburio.

Pobūvio rengimu rūpinosi 
ir jam vadovavo Jonas Ma
čys. Maisto paruošimu rūpino
si Marija šilkienė.

Judita Kazlauskienė yra at
vykus iŠ nepriklausomos Lie
tuvos (1930 ar truputį vė
liau). Jauna likus našlė, užau
gino sūnų ir dukrą. Visą lai
ką sunkiai dirbo. - Tačiau visa
da buvo dosni lietuviškiem 
reikalam bei vargstantiem - ir 
šiaip nebepajėgiantiem savo 
tautiečiam. Tai tikra “teta iš 
Amerikos”, niekur niekada tuš
čiom nepasi rodanti. Užtat M. 
Šilkienės sumanymas šia pro
ga pravesti loteriją Vasario 
16-tosios gimnazijai labai tiko. 
Surinkta beveik 60 dol. Kai 
kurie asmenys tam pačiam 
tikslui dar pažadėjo savo as
menines aukas.

Albina Lipčienė

kun. A. Miciūnas, XIIC, 
prašė tėvus leisti vaiku
čius į mūsų mokyklą. Tie, 
kurie leidžia į kitas, tegu 
nuo rudens savo vaikus per
kelia į mūsų mokyklą, nes tik 
tokiu būdu mokykla galės to
liau egzistuoti.

-o-
Mes, kaip lietuviai, atliki

me geriausiai savo pareigas 
Dievui ir kenčiančiai tėvynei 
Lietuvai. Leiskime savo vai
kus į parapijos mokyklą. Taip 
pat leiskime visi ir į šeštadie
ninę mokyklą!

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
>1.00 už ženkleli — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.
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VAKARAS SU VINCE
Įspūdžiai 

iš Vincės Jonuškaitės 
pagerbimo

Gegužės 6, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje B rook lyne L.B. 
Vaižganto klubas surengė gražų 
ir įspūdingą solistės Vincės 
Jonuškaitės pagerbimą, skirtą 
jos 70 metų sukakčiai atžy
mėti. Tai buvo jauno klubo 
antras susirinkimas, surengtas 
labai spontaniškai, nes iš St. 
Barbara, Calif., buvo atvykusi 
Vincė Jonuškaitė.

Žmonių prisirinko į pager
bimą apie 150. Visos patalpos 
buvo išpuoštos gėlėm. Gėlių 
puokštės stovėjo prie durų, 
ant laiptų ties veidrodžiais, vi
suose kambariuose.

Kur vyko pati programa, 
gale buvo pakabinta aksominė 
giliai raudona uždanga su rūte
lės šakele. Ji priminė Kauno 
teatro uždangą. Šonuose buvo 
du balti skrituliai su Vincės ini- 
cialine raide, apačioje gėlių 
krepšis, šone — garbės stalas, 
apdengtas tautinėm juostom.

Programa pradėta 7:15 v.v. 
Klubo pirmininkas Paulius Jur
kus supažindino su pačiu į- 
vykiu ir. publikai plojant, pri
statė solenizantę Vincę Jo- 
nuškaitę. Ją pasodino prie gar
bės stalo, šalia jos pasodino Lie
tuvos gen. konsulą A. Simutį 
ir svečią prelegentą poetą Sta
sį Santvarą.

Pradedama su Carmen
Visa programa, pavadinta 

“Vakaras su Vince’’, pradė
ta su jai būdinga ištrauka iš 
Carmen operos. Iš garsinės 
juostelės buvo perduota tos 
operos arija. Po to pristaty
tas poetas Stasys Santvaras, 
jaunų dienų bičiulis.

Jis kalbėjo poetiškai ir vaiz
džiai. pindamas savo parisimi-* 
ni^nūjt.” šS“ Vincės“ gy^Ai flhi?8 
Priminimai, kaip -jis, savanoriu _ 
būdamas, su Lietuvos kareivių 
kuopa sustojo Subačiuje, kaip 
ten gydėsi ir kaip jai dainavo 
dainas. Prisiminė mokslus užsie
nyje. Vincės pasireiškimą ope
roje, trumpai suglaudė jos vi
suomeninę veiklą, darbą Ame
rikoje.

Santvaras kalbėjo labai jaut
riai, subtiliai, tai vietom pub
lika net ašarojo ir dažnai pa- 
Ivdėio lentrvu i

Monika Pociūtė ir Vytautas Bitėnas susituokė Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje gegužės 6 d. Nuotr. V. Maželio

Pirmininkas, padėkojęs^Sant
varai už kalbą, pakvietė dar 
išklausyti liaudies dainos, į- 
dainuotos Vincės Jonuškaitės. 
Tai buvo — Nei vėjai pūtė . . .

Sveikinimai
Tada pirmininkas pristatė Jo

ną Rūtenį, kuris pravedė 
sveikinimus.

Žodžiu sveikino Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, įpin
damas savo asmeninių prisimi
nimų.

Toliau sveikino L. B. New 
Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis, Liet. Rašytojų drau- 
gijos pirm. Tėv. L. Andrie- 
kus, OFM, LMK Federacijos

tuvienė, — padovanojo auk
sinę apyrankę, LMKF New 
Yorko klubo vardu — pirmi
ninkė P. Ivašauskienė, LB 
Queens apylinkės pirm. A. Oš- 
lapas, Liet, teatro vardu — 
aktorius V. Žukauskas, Balfo 
vardu — J. Bagdonas, Liet. 
Gydytojų vardu — dr. A. 
Goeldnerienė.

Vaižganto klubo vardu pa
dovanota viena rožė ir 
ganto raštų tomelis anglų 
Pirmininkas paprašė į 
pasirašyti visų vakaro 

Vaiž- 
kalba. 
knygą 
daly

vių. (Pertraukos metu visi pa
rašai buvo surinkti,, ir knyga

V. Būtėnienė sveikino savo 
ir Z. J. Steponavičių (iš

Raštu sveikino: p. Birutienė, 
Nemickai, Lionė Juodytė su 
dukra, S. Žilinskienė, H. Kul
be r, B. -Novickienė, J. Lenk-

^^^*2 žiūrėti * fotografijų
,tulai^ėnė^į^^uptg^ IšijVincė^.albumo.
WC ‘pirirnriiriKe

juosta iš Lietuvos
Baigiant sveikinimus, buvo 

viena jaudinanti staigmena. 
Pirmininkas P. Jurkus atne- 

pradžią jam tai įteikęs vienas 
žmogus. Tai esanti dovana iš 

si rodė graži lietuviška juosta.
Ištiesus prieš žmones, visi per

Dalis publikos V. Jonuškaitės pagerbime, kurį surengė Vaižganto klubas gegužės 6 d. Iš k. į d. 
T. Šlepetienė, B. Sidzikauskienė, A. Vakselis, p. Diržienė, II eilėje matosi rašytojos K. Gri- 
gaitytė, O. Audronė-Balčiūnienė, p. Rastenienė, kun. V. Pikturna, toliau dr. H. Montvilienė ir 
kt. Nuotr. V. Maželio

skaitė įrašą — V. Jonuškai- 
tei — Lietuva.

uždėjo juostą šio vakaro di
džiajai viešniai Vincei per petį 
ir surišo.

Pakviesta žodelį tarti, V. 
Jonuškaitė prisiminė savo gy
venimą, darbą teatre, visuome
nėje, tautos reprezentavimą 
užsienyje, padėkojo visiem už 
sveikinimus, prisiminė ir bi
čiulį Vaižgantą ir padėkojo 
Vaižganto klubui už surengtą 
pagerbimą.

Programą baigiant, linksmas 
išdaigias eiles paskaitė humo
ristas Leonardas Žitkevičius, 

ir kita kul-
A1 girdas Ka- 
parašęs re-

dainininku.
Buvo paruošta 

tūrinė programa, 
čanauskas buvo 
cenziją apie J. Žilevičiaus kny
gą. Recenzija atidėta kitam 
kartui, nes vakaro programos 
laikas jau buvo išsemtas.

Tada visi buvo pakviesti ap- 
i parodos — 

ePe~ į įParodh buvo įrengta apa
tinėj salėj. Čia buvo prie sie
nos suklijuotos nuotraukos, 
vaizduojančios Vincės visą gy
venimą, Vincė su motina, Vin
cė gimnazistė ir 1.1. Toliau 
spalvingi vaidmenys operose, 
įvairūs draugai, kelionės, teat-

la Amerikoje ir t’.t. Viso buvo 
sukabinta apie 170 nuotraukų. 
Salėj buvo iš juostos leidžia

dainos.
Paskui visi pakilo į pirmojo 

aukšto kambarius kavutei ir vai
šėm. Čia visi turėjo progos 
pasveikinti šio vakaro vieš-

Prieš vienuoliktą valandą sve-

Viešniai į automobilį sudė
ta labai daug gėlių ir visų 
kuo geriausi linkėjimai.

Ir šią Vaižganto klubo pro
gramą rengiant, atėjo daug bi
čiuliškų rankų į talką. Visus 
vaišių stalus gražiai ir sko
ningai papuošė ir suorganiza
vo M. Klivečkienė, V. Būtėnie
nė, M. Bulvičienė, S. Skobei- 
kienė. Jom klubas nuoširdžiai 
dėkoja.

Nuotraukų parodą sutvar
kė K. Cerkeliūnas, A. Žum- 
bakienė, J. Pumputienė.

Klubas dėkoja visiem, kurie 
atsiuntė gėlių. Tai rodo, kad mes 
mokame savo žymiuosius kultū
rininkus pagerbti. Vienas tokių 
gerbėjų, atsiuntęs daugiausia 
gėlių, prašė net jo pavardės 
neminėti.

Klubas dėkoja Rimai Bru
žienei, kuri paskolino rekorde
rio aparatą, tautinių juostų, dė
koja mieliem ir uoliem talki
ninkam — baro šeimininkui D. 
Averkai, iždininkui A. Pumpu
čiui.

Svečias S. Santvaras buvo 
sustojęs pas p. Rūtenius, ir 
Jonas Rūtenis buvo vienas iš 
didžiųjų darbininkų.

Tai rodo, kad yra bičiuliš
kos talkos bičiuliškam Vaiž
ganto klubui.

Visiem nuoširdus ačiū!
Kitas klubo susirinkimas jau 

bus po vasaros atostogų — 
rugsėjo mėnesį.

MINTYS 
“ ■ I * •

Apie bendravimą
Vieną kartą per mėnesį, daž

niausiai pirmąjį mėnesio sek
madienį, Kultūros Židiny vyks
ta jaunimo pamaldos. Jos yra 
paprastos ir kuklios. Žmonių 
susirenka palyginti nedaug, bet 
patalpų nepatogymas vargiai 
ar galėtų didesnį būrį visuo
menės tinkamai sutalpinti. Ku
rie ten esate dalyvavę, tikriau
siai pagalvojot, kad būtų puiku 
turėti savo koplyčią arba salę, 
kurioj patogiai tilptų daug di
desnis skaičius sekmadieninės 
publikos. Bet ne apie patalpų 
trūkumą, kuris visiem gana 
aiškus, norisi šį kartą pakalbė
ti. Noriu atkreipti dėmesį į ne
įprastą reiškinį, kurį esame per 
tas jaunimo pamaldas pastebė
ję-

-o-
Tą reiškinį gal geriausiai ga

lima pavadinti tarpusavio bend
ravimu. Pamaldose dalyvau
ja mūsų vaikai. Vienus- tėvai 
atitempia, kiti patys atvyks
ta, o dar kiti savo tėvus išju
dina, kad galėtų čia vieni su 
kitais susitikti, pasimatyti, pa
bendrauti. Dėl vaikų čia susi
renka būrelis lietuvių, kurie nor
maliai retai kada turi bendrų 
reikalų. Atvirai pasakius, jei 
ne vaikai, tai New Yorko visuo 
menė visiškai subyrėtų ir išsi
skirstytų savais keliais.

Šitos pamaldos, kaip lietu
viška mokykla arba kaip spor
tas, yra dar vienas junginys, 
kuris padeda mum svetimoj jū
roj išlaikyti lietuvišką bendra
vimą. Pamaldose dalyvauja 
skautai, ateitininkai ir tokie, 
kurie niekur nepriklauso, -bet 
visi kartu meldžiasi, kartu vė
liau vaišinasi soda ir pyragai
čiais, kartu ir naujoj saliukėj 
žaidžia stalo tenisą arba, geram 
orui esant, lauke tinklinį. Ir ne 
tik vaikai, bet ir jų tėvai kartu 
naujas, neįprastas giesmes 
gieda, kartu kavutę gurkšno
ja ir šnekučiuojasi bendrais rei
kalais, kurių, pasirodo, esama 
tiek daug. Ar ne gražus lietu
viškas bendravimas?

-o-

Norisi iškelti dar vieną jaut
rų klausimą, kuris glūdi ne vie
no mūsų širdy. Tai yra tėvų 
bendravimo su vaikais klausi
mas. Jaunuolių ir vyresniųjų 
pasauliai yra skirtingi, tačiau 
tas skirtumas neturėtų būti tar
tum praraja, kuri amžinai to
lintų vienus nuo kitų. Jeigu 
kultyvuosime gerą valią ir tar
pusavio toleranciją, tai taip la
bai išreklamuotas generacijų 
plyšys bus visai nežymus ir ne
reikšmingas. Ieškokim bendrų 
kelių, kurie mum padėtų vie
niem kitus suprasti ir toleruo
ti.

Čia kalbu ne tik. vyresnie
siem, bet ir pačiam jaunimui. 
Nesfslėpkit blykčiojančių švie
sų ir garsios muzikos patamsy, 
tartum padarę ką nors blogo. 
Nesibijokit tėvų ir kitų pasi
šaipymo: jūsų reikalas, kaip jūs 
norite šokti ir kaip linksmintis. 
Ir jūsų tėvai, kadaise “nuodė
mingus” tango šokdami, nuo

anų laikų vyresniosios kartos 
susilaukdavo daug kritikos ir 
pašaipos. Jaunimui, ’atrodo, 
trūksta drąsos viešai ir laisvai 
pasireikšti savo būdu, už ką 
gal labiausiai reikėtų pakaltinti 

. vyresniuosius.
-o-

Tėvai neturėtų taip labai sa
vo atžalyno smerkti už jų ap
rangą, muziką ar išvaizdą, nes 

1 ir jie patys kadaise savotiškai 
; vaikėsi tuometines madas. Tei
sybė, laikai tada nebuvo nor
malūs, ir dėl to nebuvo pro
gos pasireikšti pagal norus.

Nebaidykim jaunimo nuo sa
vęs, gal iš pavydo, iš jo šaipy- 
damiesi. Tuo būdu jį tik atstūm- 
sim. Paskui gailimės, kad jis ne
nori turėti su mumis nieko bend
ro. Rengdami balius, šokius ir 
kitokias pramogas, stenkimės, 

, kiek galėdami, kviesti jauni
mą dalyvauti kartu. Nesibijo- 
kim prieš jaunuolius atidengti 
savo linksminimosi būdus ir 
silpnybes, nes jie apie tai vis 
tiek žino. Nesislėpkim vieni 
nuo kitų, bet bendraukim, kaip 
sakydavo žmonės, “prie tan- 
ciaus ir prie rožančiaus”. Jau
nieji, pamatę, kad jų tėvai nė
ra tokie jau tobuli, ir patys 
nesibijos savo būdu prieš juos 
pasirodyti.

Ateitininkai šioj srity yra 
padarę gražią pažangą. Jų jau
nimas moka kartu lietuviškai 
padainuoti, pašokti polką ir 
savo keliu pasilinksminti. Jis 
nemato reikalo nuo tėvų bėgti 
ir slapstytis. Jų tarpe vyrauja 
atvirumas ir sugyvenimas. Šiuo 
pavyzdžiu turėtų pasekti ir vi
sos New Yorko lietuvių šeimos, 
nes tik tokiu būdu išlaikysim 
šeimas lietuviškas ir galėsim 
tikėtis savo tautai geresnio ry
tojaus.

Valentinas

GULBINO IR MOTUZO 
INICIATYVA

Vokietijos du lietuviai lan
kėsi laikraščio redakcijoje — 
tai paskelbė laikraštis “Oldėn- 
burgische Volkszeitung” balan
džio 1. Esą, toj redakcijoj 
atsilankę du lietuviai, dr. T.K. 
Gulbinas ir Stasys Motuzas, bu
vęs burmistras Lietuvoj, da
bar gi gyvenąs senelių prieglau
doj Vechtos miestely. Abu lie
tuviai pateikė kun. J. Zdebskio 
gynimosi kalbą, 1971 lapkri
čio 11 pasakytą teisme Kaune. 
Abu jie, “žmogaus teisių bei 
sąžinės vardu” prašė kun. 
Zdebskio pareiškimus paskelbti 
vokiečių visuomenei.

Laikraščio redakcija pasi
aiškino negalint dėl vietos 
stokos skelbti ištiso teksto, 
tačiau ji įdėjo per keturias skil
tis apie 250 eilučių teksto. 
Laikraštis pakartojo abiejų lie
tuvių teiginius — toji kalba 
tai kaltinimas prieš komunis
tų valdovus, žmogaus teisės ir 
sąžinės laisvė mūsų krašte tė
ra tik popieriuje.

T. dr. K. Gulbinas, OFM, 
Cap., informavo, kad šiuo metu

iš visatą
L

— Religinės dailės paroda 
buvo išstatyta Toronte, Pri
sikėlimo parapijos parodų sa
lėj gegužės 7. Joje savo dar
bus išstatė įžymesnieji lietu
viai menininkai Kanadoj. Pa
rodą, vadovaujant dail. T. Va
liui, organizavo Kanados Lie
tuvių Katalikų Centras savo 
visuotinio suvažiavimo proga.

— Rūta Lee-Kilmonytė birže
lio 9 Hinsdale, Ill., Commu
nity Playhouse, vaidins mu
zikiniame vaidinime “The Un
sinkable Molly Brown”.

— Izabelė Sinkevičiūtė, Mar
ginių krautuvės Chicagoj savi
ninkė, be atlyginimo talkins 
IV-tosios tautinių šokių šventės 
bilietų platinimo darbe.

— Dail. VI. Vaitiekūno dai
lės meno paroda atidaroma 
gegužės 28 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
Chicagoj. Siužetas — Lietuvių 
senovės tradicijos ir istoriniai 
motyvai. Po to paskaita: Dai
lės meno raida laiko bėgyje.

— Lietuvių inžinierių ir archi
tektų suvažiavimui Washing
tone komitetas sparčiai ruošia
si. Pirm. inž. St. Bačkaitis 
buvo nuvykęs į Los Angeles 
ir tarėsi su ALIAS centro 
valdyba dėl programos, kuri nu
matoma įvairi: iškilmingos pa
maldos tautinėj šventovėj, 
priėmimas Lietuvos atstovybėj, 
Adomo Galdiko paroda, kon
certas — balius, įžymių Wa- 
shingtono vietų lankymas, lie
tuvių architektų darbų paroda 
ir kt. Suvažiavimas bus spalio 
7-9 Marriott viešbuty.

— Sąskrydis Neringoje, Ver- 
monte. — Prieš pradedant sto
vyklų sezoną, Putnamo seserys ir 
jų rėmėjai kviečia ten susirinkti 
visus jaunimą mylinčius lietu
vius birželio 18. Tą dieną bus 
šventinamas stovyklos paviljp-,., 
nas, kurio fundatorius yra kun. 
Puidokas, lietuvių parapijos kle
bonas Westfield, Mass. Taip pat 
bus baigta įrengti sporto-teniso 
aiškštė Lietuvos teniso meiste
rio Feliksui Giedriui atminti. 
Feliksas Giedrys labai mylėjo 
jaunimą, mėgo sportą, ypač te
nisą, todėl jo žmona V. Giedrie
nė sumanė pastatyti jo atmini
mui sporto aikštę. Programa to
kia: mišios ir paviljono šventi
nimas 11:30., meninė progra
ma 2:30 vai. Ją atliks O. Ivaš- 
kienė su savo šokėjų grupe.

— Balio Sruogos minėjimą 
Chicagoj apsiėmė ruošti LB Vi
durio Vakarų apygardos valdy
ba. Tikimasi šį rudenį pastatyti 
Sruogos kūrinį “Kazimieras Sa
piega”.

— Lietuvių sąskrydis Putna- 
me, seserų sodyboje, šįmet į- 
vyks liepos 23, sekmadienį. 
Kaip kasmet, mergaičių stovyk
la atliks programą, numatoma 
meno paroda ir kiti įvairu
mai.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: P. Kuras, Waterbury, 
Conn., J. Liustikaitė, Hollywood, 
Fla., J. Fitzgerald, Newport, 
R. L, J. Vaičiūnai, Latham, N. 
Y. Kitiem užsakė: J. Pauliuko- 

. nis, Worcester, Mass. —duk
rai Danai Hurley, So. Grafton, 
Mass.; S. Ramanauskienė, Mays 
Landin, N. H. — W. Wen- 
gel, Richboro, Pa.; F. Stana- 
vich, Salem Depot, N. H. —A. 
Gideikai, So. Boston, Mass.; 
kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, 
N. J. — W. Steponavičiui, 
Elizabeth, N. J.; Z. Rajeckienė, 
Waterford, Conn. — O. Jau- 
niškienei, Dover, Mass. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Darbi
ninko prenumerata naujiem 
skaitytojam pirmiem metam tik 
7 dol.

vak. Vokietijoje lietuvius ap
rūpina 12 kunigų, iš viso gi 
jų ten gyvena apie 50. St. 
Motuzas, žinomas ne tik lie
tuviam, savo medžio droži
niais, Velykų proga pagamino 
atviručių ir drožinį ūkinį ve
dimą “Pakeliui į Prisikėlimo 
šventę”. (Elta)
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TO PLACE 
YOUB AD 

CANCEL. OR CHANGE 
, T»L: GL2-2923

SERVICE

SERVICE

HOME TYPING DONE 
Statistical & All Types 

Call Any Time, We Pick up 
& deliver 

Call 266-5706

MOTHER’S DAY 
GREETINGS

A. M. WEARY CO.
LOCKSMITH 

ENGRAVING, RUBBER
STAMPS LAMINATION

2127 2nd Ave.
• NEW YORK CITY 

109-110 St, Call 876-1309

DICTAPHONE EDIPHONE 
. I.B.M. TAPE

Cassette-Transcription Tele Record
ing — Fine Out-of-Town Service 

Suite 906 25 W. 43rd Street 
N. Y. C. LO 5-1840

FIRST 

NATIONAL 
BANK 

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

Call 459-4121

pergalę iš eilės, nugalėjęs Chi
cagos ASK Lituanicą 72-55.

Sekmadienio rytą buvo 
baigminės rungtynės. Bostono 
vyrai, po įtemptos kovos, įvei
kė Chicagos Nerį 82-67 ir 
laimėjo vyrų B kl. meisterys- 
tę. Meisterio sudėtis: Ana- 
lauskas, A. Baika — kapito
nas, R. Baika, Barūnas, Ginei
tis, Ivaška, Kondratas, Paliulis, 
Sheralis; treneris Alg. Skabei- 
kis, menedžeris A. Smidtas.

SAL BARBERA 
PAPER HANGER 

All Work Guaranteed 
1736 East 17 St. 
Brooklyn, N. Y. 

N1 5-7641

KINGS COURT RESTAURANT
A Family Place

Good Food & Excellent Service 
Route 22 Springfield, N. J. 

Call 201 379-5382

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

MIDLAND SALVAGE CORP. 
45 Fullerton Ave. Yonkers.

914 YO 8-3800
Parts Specializing in the Hard to get 

Middle Model Automotive Motors 
Transm. Rear Ends, Body pts., etc.

VERA BISHOP 
REAL ESTATE BROKER 

Lots — Farms — Acreage and Homes 
Stone Ridge, N. Y.

-Call 914 687-7688

SAL’S MAINTENANCE 
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors, Panels 
Cabinets Cleaned & Waved 

All Work Guaranteed 
Call 212 356-0918

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

212-464-5954 or 516-488-5746

DISPLAY

GEORGE’S ARCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs — Tires 
Batteries & Accessories 

145 Broadway Hillsdale, N.J.
Cail 201 666-9839

RUBISH REMOVAL
Clean Basements & Cellers 

All Work Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

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

Furniture & Piano Refinishing 
All Finishes, Caning 
Restoring Antiques 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

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

TINA FUR FASHIONS
Finest of Imitation Furs 

We Sell at Discount Prices
Latest Styles 

304 9th Street 
Tersoy City, N. J.

Call 2 01 795-1886

THE CHANDELIER
A Superb Rest For Sea Good 
Business Men’s Luncheons

Mon. thru Fri. Private Parties &
dinners, All Major Credit Cards

Honored
Broadway at 54th St. 201-437-4670

Bayonne, N. J.

DISPLAY

TRIPLE STATE 
CONTRACTORS 

926 Allerton Bronx 
Interior-Exterior Painting 

Home Remodeling, Furniture Repairs 
& Decorating, Windows Repaired 

Free Estimates 
Call 597-9000 Ext. 100

NITO’S 
MEXICAN FOOD 

Luncheon, Dinner, Supper 
Bar and Cocktail Lounge 

Guitar Music, Banguet Facilities 
r Authentic S. of the Border 

Atmosphere
85 Washington Place (off 6th Av.) 

Open 7 days Res.: 777-5207

TOMMY-JOE’S PIZZERIA
Open 6 Days a Week, 9 AM-11 PM, 
48 Dodd St., Bloomfield, N. J. Call 

201 748-9716 We Deliver

JOSEPH’S

REST HOME FOR THE AGED 
230 East Linden Ave. 

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

JOHN TYRRELL AND SONS

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

Knox, Indiana 46534

AUCTIONEER

Bullville, N.Y.
Route 17 K. Ext 119

5 Miles N. W. of Middletown, N.Y. 
(Follow Auction Arrows easy to find) 

Call 914-361-1701 or at Home 
914-374-5331

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 S20.00 for 
sales sample which is immediately re
fundable if merchandise is returned 
or automatically refunded when your 
net sales reach $500. Buick Skylarks 
given to producers! Write us.

CORNWALL HOUSE 
HOME FOR THE AGED 

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

Call (203) 672-6224 or write 
Box 31

Cornwall Bridge, Conn. 06/04..

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

LITO KELIONIŲ BIURAS
Jūsų šventės ir vaišės prasidės birželio 30 d. 7 v. v. 
pakeliui į Chicagos tautinių šokių šventę ir jaunimo 
kongresą. Padangėje Jūsų laukia: pietūs, kokteiliai 
ir malonus patarnavimas.

— Galite grįžti individualiai — 
Viskas už $94.00

Kreipkitės dieną ar naktį (212) VI 6-1650

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
DOVANA

History of Lithuania ir Vy
tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končius. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Po 2 dol. — D. Vaičius, 
Hudson, N. Y. — _W. Rusilas, 
Hagaman, N. Y. — V. Joni
kas, Athens, N. Y., J. Biliū
nas, Port Chester, N. Y., M. 
Žmuidzinas, Scottsville, N.Y., 
E. Gerulski, Catskill, N. Y., J. 
Urbanavičiūtė, Spring Valley, 
N. Y., J. Simen, Scarsdale, 
N. Y., I. Obolėnas, Tomas, 
Pėekskill, N. Y., A. Kasparavi
čius, Binghamton, N. Y., S. 
Yeremskis, Port Ewen, N.Y., 
J. Cesnavičius, Ossining, N.Y., 
A. Kirkilą, Nesconset, N. Y.,
M. Žirlys, J. Baltrušaitis, J. 
Miškinis, J. Juška, Rochester,
N. Y., J. Mikėnas, M. Petrus, 
Amsterdam, N. Y., M. Fumenti, 
N. Arlington, N. J., A. Vit
kus, Harrison, N. J., A. Cenfel- 
das, Union, N. J., A. Valavi
čius, Palisades Pk., N. J., A. 
Gi raitis, Irvington, N. J., M. 
Garolis, Verona, N. J., R. Ši
melis, Belleville, N. J.; A. 
Mažeika, Highstown, N. J., A. 
Budris, Freehold, Nr , J., 
Kasperavich, Fair Lawn,-- N. 
J., V. Baltutis, Lake Hiawatha, 
N. J., B. Macijauskas, Pt. 
Pleasant, N.J.

Po 1 dol.: A. Vikrikas, St. 
James, N. Y., B. Yangonis, 
Centereach, N. Y., J. Vaizge- 
nis, E. Northport, N. Y., K. 
Boley, O. Giedraitienė, N. Jo
nes, dr. J. Skučas, N. Y., W. 
Jaskievicz, Giedraitytė, Bronx, 
N. Y., A. Kiselis, B. Banzevi- 
čius, S. Ralys, Amsterdam, N.

Y., A. Gruodis, Wpp. Falls, 
N. Y., V. Damijonaitis, 
Poughkeepsie, N. Y., V. Na- 
kutavičius, Fishkill, N. Y., T. 
Vegelis, Hudson, N. Y., C. 
Cohn, Rye, N. Y., J. Zuras,
Rochester, N. Y., M. Petraitie- 
nė, P. L., E. Greenbush, N. 
Y., T. Berteška, Keamy, N. 
J., M. Siemoneit, So. Orange, 
N. J., R. Zaloom, Ramsey, 
N. J., M. Balčiūnas, Edison, 
N. J., N. Karaša, Berkeley 
Hgts., N. J., C. Matonis, As
bury Pk. N. J., A. Leonard, 
No. Arlington, N. J., N. Gavė
nas, Atlantic City, N. J.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiem prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo ir 
taip parėmusiem lietuviškos 
spaudos darbą. Laukiama aukų 
ir iš kitų skaitytojų.

O SPORTAS
BOSTONO VYRŲ 

PERGALĖ
Bostono LietuviSporto Klubo

krepšininkai balandžio 22-23 
dalyvavo XXII Š. Amerikos 
lietuvių žaidynėse Clevelaride ir 
vyrų B kl. laimėjo meisterio 
vardą. Be Bostono LSK, 
vyrų B kl. žaidė šios ko
mandos: Chicagos ASK Li- 
tuanica, Chicagos Neris, Cle- 
velando Žaibas, Detroito Ko
vas, Londono, Ont. Tauras, 
Toronto Vytis ir Washingto- 
no Vėjas.

Bostono komanda į Cleve- 
landą vyko dvejopai: trys 
skrido lėktuvu, o aštuoni pa
sirinko kelionę automobiliais.

Pirmąsias rungtynes Bosto
ne penketukas žaidė šeštadienį 
rytą (tuoj po ilgos kelionės 
tiem, kurie važiavo automobi
liais) ir nugalėjo Detroito Ko
vą 55-42. Tos pat dienos 
vakarą Bostonas pasiekė antrą

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

į LIETUVĄ PER

L I T O KELIONIŲ BIURĄ

I II
Liepos 15 — rugpiūčio 1 Rugsėjo 9 — rugsėjo 29 
$890.00. Lankoma Vilnius, $910.00. Lankoma Vilnius,
Kaunas, Trakai, Amsterdamas Trakai, Kaunas, Druskininkai 
ir Kopenhaga. ir Roma.

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, N. Y. 11418
Tel. (212) 846-1650

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo 5 Ud 
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 Hall Univ, radijo stotj 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10-vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-1$ 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. Vitčlnl*. 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIT 
1430 ML Medford, Mass, 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
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I Seeing is Believing I

COME SEE...
I And You'll Believe

(That Buckingham Gardens
Is The Convalescent Home

| For You Or Your Loved One
I BUCKINGHAM GARDENS

Toddy Hill Rood 
o Newtown, Connecticut 06470

FOR INFORMATION: Write or call 426-5847 
Mr. Mam — Administrator

iFf REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dandruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P. 

JJLB. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, HI. 60650. 
Fill: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fill. 7 Stuttgart, 
50, Dulsburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J A J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th SL; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

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 ------ ■—

Turime pardavimui lietuviškų 
nenaudotų pašto ženklų, įvai
rių pinigų kolekcijų, įvairių 
medalių, plokštelių ir knygų 
iki 1941 metų. Mūsų adresas: 
Belgielei 50, 2000 Antwerpen, 
Belgie-Belgium.

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyreli iž 
T. Kornelijau* Buėmio, O.F.M.

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

Si pergalė vyrų B kl. krep
šinio varžybose yra džiugi vi
sai Rytų sporto apygardai, kur 
Bostono krepšininkai jau pora 
metų stipriai reiškiasi.

E.L.K.

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.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip- i 
lis į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Lengvos muzikos ir šokių 
plokštelės: Svajonių muzika, 
.^iereo 5.50 dol., Tėviškės vė
jas, stereo 6 dol., Jūreivių ke
liai, stereo 5 dol., Gimtinės 
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.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

į Lietuvą 

Geriau negu gryni pinigai ar 
bet kokie daiktai
Specialūs rublių 

pažymėjimai

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

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

Dėl nuvertinimo JAV do
lerio kaina už Specialų Rub
lį dabar yra 2.35.

TAI YRA PILNA KAINA 
Greitas pristatymas

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

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas

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

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui 

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai naujas 
ZHIGULI VAZ 2102 $3214.00 
MOSKVITCH 412 IZH $3155 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite! 

Užsisakykite dabar!

BUTAI
Reikalaukite mūsų 

specialių biuletenių
Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug tūks

tančių patenkintų klijentų!
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Solistas Mečislovas Razgaitis gegužės 7 Apreiškimo parapijos salėj buvo surengęs savo 
dainų koncertą. Akomponuoja Algirdas Kačanauskas. Nuotr. R. Kisieliaus

RAZGAITIS DAINUOJA
Mečys Razgaitis, Brooklyne 

gyvenąs dainininkas, per spau
dą ir privačiai sukvietė savo 
draugus bei muzikos mėgėjus 
į savo koncertą. Anksčiau buvo 
tekę girdėti M. Razgaitį gie
dant Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj, Manhattane, ar ko
kiame minėjime padainuojant 
solo keletą dainų. Šį kartą 
praneštas ištisas koncertas.

Gegužės 7, sekmadienį, 5 v. 
į Apreiškimo parapijos salę 
susirinko klausytojai išgirsti 
naujo koncertinio solisto. Kon
certas pradėtas tik su 5 minu
čių pavėlavimu. Tai jau didelė 
pažanga prie dažnų ilgų vėla
vimų. Brooklyno lietuviam pa
žįstamas nuoširdus visuome
nininkas, savanoris-kūrėjas L. 
Virbickas įžangos žody pristatė 
solistą. Kalbėtojas priminė, 
kad Lietuvos ūkininkai ir darbo 
žmonės mėgo ir puoselėjo liau
dies dairią. Štai ir *~^Mečys,=* 
įvertindai^ias Dievo duotą do
vaną, nuo tiesioginio sun
kaus darbo atliekamomis va
landomis puoselėjo savo balsą 
ir. linksmindavo draugus. Pa
lengva ėjo į platesnę viešu
mą ir dabar jį sutinkame prisi
statantį su pilnu koncertu.

Programos pradžioj Mečys 
Razgaitis sugiedojo tris gies
mes, o paskui padainavo 16 
dainų, daugiausia lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Keletas ■ at
liekamų kūrinių buvo paimta 
ir iš tarptautinio repertuaro, 
bet ir tom progom paties so
listo buvo pritaikyti lietuviški 
patriotiški tekstai. Visam kon
certui akomponavo muz. Al
girdas Kačanauskas.

Solistas ištvermingai su ge
rais norais traukė nuoširdžiai 
dainą po dainos, nors jų atli
kimas ir nebuvo vienodas. Ne 
kartą jautėsi nuovargio žy
mės. Čia į pagalbą atėjo Mari
ja Sandanavičiūtė. Ji keliom 
progom tarp dainų išeidavo 
ir padeklamuodavo Romo Ki
sieliaus, paties M. Razgaičio, 
Putino ir kitų poetų kūrybos. 
Visas koncertas užtruko pus
antros valandos. Į salę nusi-

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. 

POILSIS PRIE ATLANTO
— Labai gerai ir pigiai pailsėsite prie Altanto pas 
Pranciškonus Maine.
— Vasarvietė yra prie Atlanto, turi didelį maudymosi 
baseiną ir kitus maloniam poilsiui patogumus.

— Šiemet sezonas prasideda liepos 1 d. ir baigiasi 
rugsėjo 4 d.

-------Rezervuotis:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 

Tel.: (207) 967-2011

leidusį solistą publika, kurios 
prisirinko arti 100 asmenų, 
sveikino bei linkėjo lavintis ir 
neužleisti gražiai pradėto ryž
to — tobulinti malonaus temb
ro balso apvaldymą.

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Newark, N. J. — Lietu
vos vyčių 29 kuopa parodė ne
maža veiklos.

Vasario 16 proga kuopa pa
siuntė rezoliuciją vietos sena
toriui ir kitiem politikam. Re
zoliucija atspausta Congres
sional Record. Šventės proga 
gauti laiškai iš senatoriaus Clif
ford Case ir Valstybės sekreto
riaus Rogers.

Gegužės 9 d. 7 v.v. Švč. Tre
jybės bažnyčioj bus kuopos pa
maldos už persekiojamą Baž
nyčią Lietuvoje.

Gegužės 13 kuopa turės kultū
rinį vakarą Švč. Trejybės baž
nyčios salėj. Koncertuoti atvyks
ta iš New Yorko vyrų choras 
Perkūnas. Visi kviečiami atsi
lankyti į šį koncertą. Choras 
yra koncertavęs įvairiose vieto
se ir yra laimėjęs kuo gražiau
sius atsiliepimus. Koncerto pra
džia 7:30 v.v. po koncerto — 
šokiai. Jėjimas — 3 dol.

Kuopa davė 25 dol. auką Švč. 
Trejybės bažnyčiai Velykų pro
ga- - .

Birželio 4 čia bus N. Y. ir N.J. 
apskričio Lietuvos vyčių susi
rinkimas. Kuopa bus šeiminin
kai, visus globos ir pavaišins. 
Susirinkimas bus parapijos sa- 
tej- F.V.

Magdalena Sabackienė, išgy
venus Amerikoj virš 20 me
tų ir sulaukus gražaus amžiaus, 
po ilgos ligos balandžio 13 mi
rė Norwalk, Conn. Nuliūdime 
liko dukra Marija Juodaitie- 
nė, žentas Stasys Juodaitis, 
trys anūkai ir viena proanūkė 
Amerikoj ir kiti giminės Lie
tuvoj. Velionei atminti Kultū
ros Židinio statybai (vietoj gė
lių prie karsto) 45 dol. suauko
jo šie asmenys: iš Stamford, 
Conn.: Juozas ir Janina Va- 
liušaitis, Juozas ir Aldona Liū
tas, Adolfas ir Antanina Dei- 
kis, Kazimieras ir Marija Lo
pas, William ir Marijona Og
den, Juozas ir Rožė Kliukins- 
kas; iš Norwalk, Conn.: Ro
mas ir Aušra Vaitužis, Gintas 
ir Irena Žemaitaitis; iš Bris
tol, Conn.: Jonas ir Antosė 
Kasputis, Jonas Kasputis, Jr. 
Visiem aukotojam ačiū staty
tojų vardu.

PADĖKA

Širdingiausia mūsų padė
ka mielai mamai M. Stasiukevi- 
čienei, mieliesiem Kazimierui 
ir Aldonai Stasiukevičiam, Ge
diminui ir Aldonai Stasiukevi
čiam, Danutei Stasiukevičiūtei, 
Vytautui ir Ninai Stasaičiams, 
Leo ir Birutei Pellerin, Algiui 
ir Genutei Dudams, p. p. Vy
tautui 'ir Irenai Giedraičiams, 
p. Vytautui Kaminskui, sūnui 
Edvardui Juozokui ir Catheri
ne Litter už Jūsų gražiausius 
ir reikšmingiausius sveikini
mus, už Jūsų suruoštas vaišes 
Wright’s restorane, Plainville, 
Conn, mūsų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga.

O taip pat dėkojame Jum 
visiem už įteiktas gėles ir la
bai reikšmingas, dovanas, ku
rios padarė mum tokį gilų ir 
nęišnyk|tKmą įspūdį, kuris Tiks 
musų mintyse per likusį mū
sų gyvenimą.

Vytas ir Miką Juozokai

Filmavime dalyvavę skautai ir skautės: iš k. 
Lina, Anita, Danguolė, Rimas ir Dalius.

Dviejų savaičių 
rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bo.stono/New Yorko l
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinklte!
Smulkesnių žinių ir 

registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

Savininkė — Aldona Adomonienė

LKM AKADEMIJOS 
NEW YORKO ŽIDINIO 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiem, 

padėjusiem suruošti gerai pasi
sekusį 50 metų LKM Akademi
jos minėjimą, surištą su tos pa
čios Akademijos paskirtos, kun. 
J. Prunskio vardo, premijos J. 
Brazaičiui įteikimu. Pirmiausiai 
reiškiame padėką Apreiškimo 
parapijos klebonui kun. P. Rau
galui už salę ir sukalbėtą invo- 
kaciją, paskaitininkui kun. St. 
Ylai už Akademijos veiklos nu
švietimą, kun. J. Prunskiui už 
žurnalistikos premijos įsteigi
mą, J. Brazaičiui už akivaizdų 
spaudos reikšmės lietuvių tau
tos gyvenime iškėlimą, prof. dr. 
A. Šlepetytei-Janačienei už 
Akademijos leidinių parodėlės 
paruošimą, prof. J. Ereto svei
kinimo laiško perskaitymą ir ka
vutės suorganizavimą, muzikui 
A. Kačanauskui už pianistės pub
likai pristatymą, pianistei J. Ra- 
jauskaitei-Petrauskienei už iški
lų ir žavų koncertą, J. Gerdvi-
lienei ir Pumpučiui už svečių re
gistravimą, P. Jurkui ir V. Ma
želiui už scenos papuošimą, kun. 
A. Kardui ir P. Ąžuolui už 
programos juostelėse įrašymą. 
Dėkojame Akademiją sveikinu- 
siem organizacijų vardu: Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūnui, LK Mo
terų organizacijos Pasaulinės są-

ŠIAUDINUKAI VĖL 
TELEVIZIJOJE

Gegužės 21 d., 7 vai. vak. 
vaikų ZOOM programoj per vi
sas . Amerikos NEI televizijos 
stotis (Bostone 2 kanalas) bus 
kartojamas nufilmuotas Bostono 
skautų šiaudinukų darymas. 
Šis filmas buvo pagamintas sto
ties iniciatyva ryšium su tra
dicine lietuviška Kalėdų eg
laite, ' puošiama Bostono mies
to rūmuose.

Pranešėja kalba lietuviškai. 
Tuo norima parodyti, kad Bosto
ne esančių etninių grupių to
kių metų vaikai kalba savo 
tėvų kalba.

Bostone ir apylinkėse tas fil
mas yra kartojamas dar 3 kart 
savaitės bėgyje. Kitose vie
tovėse pasitikrinkite laiką.

B.0M
So. Bostono lietuvių klubo 

krepšinio komanda, kuri balan
džio 23 varžybose laimėjo pir
mą vietą ir taurę, dabar rengia 
savo pergalės ir pagerbimo 
šokius birželio 10 Liet, pilie
čių klube, 368 W. Broadway. 
Šokiam groja lietuvių R. ir 
M. orkestras iš Worcesterio. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
pasidžiaugti lietuvių krepšinin
kų laimėjimais.

jungos pirm. A. Šlepetytei-Ja- 
načienei, L. Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. V. Jonuškaitei- 
Leskaitienei, Žurnalisto premi
ją gavusį J. Brazaitį sveikinu- 
siem: L. Rašytojų Draugijos 
pirm. tėv. dr. L. Andriekui, 
OFM, L. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio pirmininkui dr. 
B. Radzivanui ir “Į Laisvę’” 
žurnalo redaktoriui J. Kojeliui. 
Dėkojame gėles dovanojusiem: 
M. Šalinskienei ir Radzivanų 
šeimai. Dėkojame pyragaičius 
ir kavutę parušusiai Sndavani- 
čienei ir Krušinskui už salės tvar
kymą. Nuoširdžiausiai dėkojame 
gausiai atsilankiusiai publikai, 
savo atsilankymu pagerbusiai 
LKM Akademiją ir žurnalistikos 
laureatą. Ačiū visiem!

LKMA New Yorko 
Židinio Valdyba

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

ALFRED W. AR'CHIBaLd, President

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

CURRENT DIVIDEND RATES

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

----------  All Acdotuits Compounded Daily ----------

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

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

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

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
• kreipkitės į

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

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

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

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. ♦ 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, NJ. 07201 — 956a Elizabeth Ave.

KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE

OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 8o. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 5432 State Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
BAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882----- 168 Whitehead Ave. '
WORCESTER, Mass. 01604 —- 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street

HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 203—249-6255

NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829

VINELAND, NJ. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

Charles John Przyjemski

Charles John Przyjemski, 
gimęs Bostone, Mass., 1946 birž. 
14, baigęs St. Mary’s aukš
tesniąją mokyklą ir su gar
bės pažymiais Bostono kole
giją 1968, baigė sėkmingai ir 
St. Louis universiteto Medical 
School, St. Louis, Missouri. In- 
temo praktiką atliks Bostono 
universiteto ligoninėj. Charles 
su tėvais gyvena Cliffe Avė., 
Lexington, Mass. Universitete 
buvo priimtas į Alpha-Omega- 
Alpha — garbės draugiją.

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.

WA 5-8878
DI 2-2374

AN 8-8764
BE 5-7788 

486-1836
TA 5-7560

354-7608

AT 1-1757 
382-1568 

FR 9-8712 
788-2545

731-8577 
749-3033 

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

257-2413 
798-3347 

'LY 9-9163
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Liet. Bendruomenės Queens 
apylinkės valdyba kviečia vi
sus j metinį susirinkimą ge
gužės 21, sekmadienį, 3 v. po
piet Alberto Ošlapo namuose, 
80-15 Cowles Court, Rego 
Park, N. Y. Bus padaryta me
tinė apyskaita, renkama valdy
ba ir kontrolės komisija. Bus 
taip pat ir kultūrinė programė
lė. Muzikas A. Kačanauskas 
kalbės - apie prof. J. Žilevi
čiaus 80 metų sukaktį ir jo 
nuveiktus darbus, R. Mainelytė 
papasakos įspūdžius iš operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Po vi
sos programos bus pabendravi
mas. Susirinkimo vieta pa
siekiama — Flushing linija iki 
82 St. stoties, iš ten autobusu 
nr. 29 važiuoti iki Penelope 
Avė. stoties, o iš ten eiti pie
tų kryptimi pusę bloko Cowles 
Ct. Važiuojant 8 Avė. traukiniu, 
važiuoti iki 63 Drive stoties, o 
iš ten autobusu nr. 38 (stovi 63 
Drive) važiuoti iki Dry Harbor 
Rd., už pusės bloko Cowles Ct. 
Važiuojantieji Woodhaveno 
Blvd, autobusais išlipa 63 Dr. 
arba Penelope Avė., išlipus ei
ti į vakarus Penelope Avė. iki 
Dry Harbor Rd., gi ten tik 
pusė bloko į pietus Cowles Ct.

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.

Batuno metinė konferenci
ja įvyks gegužės 21, sekma
dienį, 12 vai. Prince George 
viešbučio salėj, 14 East 28th 
Street, New Yorke. Viešas po
sėdis su svečiais bus 5:30 vai. 
popiet. Visuomenė kviečiama 
jame kuo gausiau dalyvauti. 
Bus pranešimai apie. Batuno 
veiklą Jungtinėse Tautose ir 
bus paskelbti Batuno vadovybės 
kitiem metam rinkimų rezulta
tai.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, Angelų Karalienės 
parapijos vargonininkas, gegu
žės 21, sekmadienį, 3 v. po
piet New Yorko Kultūros Cent
re, 2 Columbus.Circle, 59 St. ir 
8 Ave. rengia vargonų kon
certą. Įėjimas 1 dol.

MINDAUGO JANKAUSKO DARBŲ 
PARODA

Šį savaitgalį, gegužės 20-21, 
Kultūros Židinyje skautės ren
gia Mindaugo Jankausko dar
bų parodą.

Ir kas tie darbai?
Kas domisi menu, tas jau 

anksčiau pastebėjo savitas me-' 
džio skulptūras. Vėliau pasiro
dė ir skulptūros iš metalo. Tai 
Mindaugo Jankausko darbai.

Tokie darbai bus išstatyti ir

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

rengia |
i

MINDAUGO JANKAUSKO j
DARBŲ PARODĄ ’

. ■’ , - i
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

Sportininkų gegužinė pieti
nėm rytų apygardos lietuvių ko
lonijom įvyks gegužės 28 latvių 
stovyklavietėj “ Priedainėje” 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.

Tomas Jonaitis, gyv. Wood- 
havene, N. Y., po ilgos li
gos mirė gegužės 14. Laidoja
mas gegužės 18 iš Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios. Nuliūdi
me liko žmona Domicėlė, 3 
dukros, žentai ir kiti giminės.

Vaidotas Jakas, inžinierius- 
architektas, mirė gegužės 14 
d. 6 v.r. Columbus ligoninėj 
New Yorke. Giliame skausme 
liko žmona Danutė su dviem 
vaikais, motina Sofija Patamsie- 
nė, brolis Rimas su šeima, se
suo Rūta su vyru ir kiti 
giminės. Buvo pašarvotas 
Šalinskienės laidoji
mo koplyčioj, atsisveikinimas 
buvo antradienio vakarą, pa
laidotas gegužės 17, trečiadienį, 
iš Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčios St. Charles kapi
nėse Long Island, N. Y.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, Leonia, N. J., jau 
anksčiau aukoję Kultūros Ži
dinio statybai, ir vėl paauko
jo 500 dol. tam pačiam tikslui.

Lietuvos atsiminimų radijo 
didžiulis metinis piknikas — 
gegužinė šiais metais įvyks bir
želio 18, Tėvų dienoj, Latvių 
tautiniam parke “Priedainėj”, 
prie Freehold, N. J. Į rengimo 
komitetą įeina šie įvairių orga
nizacijų atstovai: inž. Valenti
nas Mėlinis, Kazys Jankū
nas, Kazys Šipaila, Antanas Ru
gys, Albinas ir Rožytė Žukaus
kai, Andrius ir Magdalena Bra
žėnai, Loreta Stukienė.

Veiks Darbininko spaudos 
kioskas.

šioje parodoje — medžio ir 
metalo skulptūros, sukurtos ga
na moderniai ir savitai. Jam 
būdinga stilizacija ir formų 
apibendrinimas. Paliekami tik 
būtiniausi bruožai, linijos, ku
rios pabrėžia temą, nusako 
charakterį. Stebina ir jo išra
dingumas, temų įvairumas.

Visa tai pamatysite ir 
šioje parodoje.

LMK Federacijos 25 metų sukakties minėjime balandžio 29 Plaza viešbutyje rengėjos ir 
svečiai ties gintarų parodėle. Nuotr. V. Maželio

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
NEW YORKE

Šios Tarybos metinis susirin
kimas bus gegužės 19. Vėl 
rinksis organizacijų atstovai, 
išrinks naują Tarybą, o ši— 
išrinks valdybą.

Ta tvarka tęsiasi jau daug 
metų. Taryba yra tik politinis 
organas. Jis veikia New Yorko 
miesto srityje. Taryba rengia 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimus, į juos 
kviečia žymesnius amerikie
čius politikus, kad pasakytų 
atitinkamas kalbas. Taryba ieš
ko artimesnių kontaktų su po
litikais, supažindina juos su 
Lietuvos byla ir tokiu būdu ieš
ko bičiulių, kurie padėtų at
gauti Lietuvai laisvę. Taryba 
taip pat skleidžia propagandi
nę literatūrą, organizuoja ei
senas, demonstracijas ir pro
testus prieš tuos, kurie kenkia 
Lietuvos laisvės bylai. Tarybos 
uždavinys yra — telkti lėšas 
Lietuvos laisvinimui.

Bet ar Taryba atlieka visus 
tuos uždavinius? Gaila, kad 
tenka pasakyti — ne.

Ji surengia tik nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą 
ir tuo pačiu metu surenka au
kas, tas aukas nusiunčia Alto 
centrai. Ir daugiau per visus 
metus Tarybos veikla jau 
nepasireiškia. Įsigytos pažintys 
amerikiečių politikų tarpe grei
tai užmirštamos.

Tos pažintys užmirštamos to
dėl, kad pirmininkai kasmet kei
čiasi rotaciniu būdu. Pasibaigus 
minėjimui, pirmininkas jau 
nebeturi intereso “politikuo
ti”. Jam nepatogu palaikyti san

KAPŲ LANKYMAS
New Yorko ramovėnai Kapų 

lankymo dienai užprašė mišias 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
karius ir partizanus bei už mi
rusius ramovėnus ir jų šeimų 
mirusius narius. Pamaldos 
įvyks gegužės 27, šeštadienį, 
9 vai. ryto lietuvių pranciško
nų koplyčioj, 680 Bush wick 
Ave., Brooklyne. Po pamaldų 
vykstama į Cypress Hills kapi
nes, kur bus lankomi miru
siųjų ramovėnų ir šeimų na
rių kapai. Ramovėnai, Biratietės 
ir Bičiuliai kviečiami dalyvau
ti.

Gegužės 27, šeštadienį,' 
Southampton, L. I., 
atidaroma 

tykius su buvusiu kalbėtoju kon- 
gresmanu ar kokiu kitu politi
ku, nes tas pirmininkas grei
tai Taryboje bus pakeistas ki
tu.

Kitais metais su Tarybos pir
mininku vėl atsitinka tas pats. 
Mūsų Taryba turėjo kontaktus 
su Rooney, Kelly, Flood, Ward, 
Brasco ir kitais žymiais amerikie
čiais politikais, bet tos pa
žintys greitai nutrūko. Kai rei
kia pagalbos, vėl reikia ieško
ti naujų kontaktų ir naujų pažin
čių.

Tarybos pirmininkai daž-

Nauja lietuvė 
daktarė

New Yorko lietuviam štai ma
loni žinia, kad čia įsikūrė lie
tuvaitė gydytoja Vyda K. Pe- 
coldaitė. Ji yra dar jaunutė, 
neseniai mokslus baigusį Hei
delberge, Vokietijoj.

Dr. Vyda Pecoldaitė

Į Ameriką atvyko kaip ir 
kiti tremtiniai po antrojo pa
saulinio karo. Apsigyveno Chi- 
cagoj, kur baigė vidurinį 
mokslą ir net studijavo. Pas
kui, apsisprendusi studijuoti 
mediciną, išvyko į Vokietiją.

Jaunoji daktarė yra vidaus 
ligų specialistė. Apsigyveno 
Bayside, N. Y. Jos kabineto 
adresas — 18-05 215 Street, 
Bayside, N. Y. Telefonas (212) 
423-2266.

Sveikiname jauną gydyto
ją ir linkime jai kuo geriau
sio pasisekimo.

niausiai nemoka anglų kalbos 
(su viena išimtimi). Tas irgi 
apsunkina palaikyti kontaktus 
su amerikiečiais politikais.

Tarybas sudaro daugiausiai 
tik vyresnio amžiaus žmonės, 
nauji ateiviai, šiame krašte nėję 
mokslų, tad nenuostabu, kad 
taip ir nutinka.

Kur yra jaunimas, baigęs 
mokslus šiame krašte? Juk 
yra labai daug inžinierių, dak
tarų, mokytojų, administracijos 
žinovų. Kodėl neateina jie, 
kodėl organizacijos jų neat
siunčia?

Atsakymas gali būti tik vie
nas — jie nenori įsijungti į 
naujų ateivių atvežtas politines 
organizacijas. Jiem nelengva 
suprasti senuosius.

Ką nors reikia daryti. Re
ceptų gali būti daug. Šiuo 
tarpu gal užtektų tik vieno, 
kad pirmininką reikia rinkti 
jaunesnį, gerai mokantį abi kal
bas, veiklų. Rinkti reikėtų ne 
vieneriem, bet keliem metam. 
Toks jaunas pirmininkas pri
trauktų prie darbo visą eilę 
jaunesnių žmonių.

A. Koncė

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”
International Ravel Service 
2129 Knapp St.
Brooklyn, N. Y. 11229

* Tel. 769-3300

► Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į 
kelionių agentūrą “Vytis” — Romas Kezys, tel. 769-3300 
arba į Atletų Klubo atstovus: Klemą Budiecką, 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, ................................. ......................-..........

V. KUDIRKOS MOKYKLA 
BAIGIA MOKSLO METUS

V. Kudirkos mokyklos moks
lo metų pabaigtuvės įvyks sek
madienį, gegužės 21, Šv. Petro 
ir Povilo parapijos salėj, Ripley 
Place, Elizabethe.

Mokinių atliekamoj meni
nėj programoj bus eilėraščiai, 
vaidinimas, mokyklos choras ir 
tautinių šokių grupė.

Mokinius programai ruošia 
mokytoja Milda Kvedarienė, 
kuri yra ir tautinių šokių gru
pės mokytoja.

Mokyklos choras, vadovauja
mas dr. Dariaus Slavinsko, yra 
padaręs didelę pažangą dainavi
me. Visiem turėtų būti įdomu 
išgirsti vienintelį New Yorko 
apylinkės lietuvių vaikų cho
rą.

Visi mokiniai pabaigtuvių 
proga gaus dovanų, kurias pa
rūpins mokyklos tėvų komitetas 
ir N. J. Lietuvių Bendruome-
nės valdybos.

Tėvų komitetas kviečia vi
sus apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Pamatysite, kad jaunieji 
lietuviukai drąsiai ir gerai lie
tuviškai kalba ir dainuoja.

Po programos visi svečiai 
bus pavaišinti. Įėjimas auko
jant.

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.

Klemas Budreckas 
91-03 117 St.
Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-0707

Onos Dokals-tės 
Paškevičienės
GALERIJA

Visi lietuviai, kurie žada savaitgalius ar atostogas 
praleisti Long Islande, maloniai kviečiami atsilankyti 
į “Ona D. Gallery’, 43 Hill Street, Southampton, 
L. I., tel. (516) 283-4081. Studijos telefonas — 
(516) 728- 4438.




