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LIETUVOS JAUNIMAS REIKALAUJA 
LAISVĖS LIETUVAI IR TIKĖJIMUI

Protestui prieš persekiojimą Romas Taianta 
Kaune susidegino. Po jo laidotuvių tūkstančiai 
jaunimo užtvino gatves šaukdami: “Laisvės Lie
tuva] !”.Saugumo kariuomenė dvi dienas malši
no. Šimtai suimtų. “Tai stipriausias smūgis val
džiai, kuri nori užgniaužti disidentus prieš Ni
xono kelionę” — vertina Chicago Tribune Press 
Service.

Sekminių rytą CBS televizija 
pranešė apie riaušes Kaune, lai
dojant susideginusį jaunuolį 
protestui prieš “politinį ir religi
nį persekiojimą”. Žinia buvo 
kartojama iki vakaro.

Pirmadienio spauda . davė 
daugiau žinių, gautų iš Maskvos 
korespondentų, nors ir jie ne 
viską galėjo patirti, o nuvykti į 
Kauną jiem neleidžiama. N. Y. 
Times geg. 22 5 pusi, davė AP ži
nią — 42 eilutes. Tos pat die
nos Daily News pakartojo Jim 
Yunger, Chicago Tribune Press 
Service korespondento, prane
šimą iš Maskvos — 95 eilutes.

Pagal šio korespondento pra
nešimą įvykiai taip riedėjo:

SEKMADIENIS:

Sekmadienį, gegužės 14, apie 
vidudienį Kauno miesto centre, 
sode prie muzikinio teatro, jau
nas lietuvis katalikas užpylė ant 
savęs apie galoną gazolino ir su
sidegino. Jis mirė po 12 valandų. 
Jo vardas — Romas Taianta, 20 
metų fabriko darbininkas, kuris 

mokėsi vakarais.
Žinia apie Talantos susidegi

nimą — rašo korespondentas 
— į Maskvą pranešta telefonu 
iš Kauno, kuris Vakarų kores
pondentam neleistas lankyti.

MASKVOS DERYBOSE LAUKIAMA SUNKIŲ VALANDŲ 
NIXONAS TIKISI GERESNIŲ SANTYKIŲ 

VIETNAMO FRONTUOSE JOKIŲ ATMAINŲ
Prez. Nixonas pereitą šešta

dienį išvyko Maskvon supla- 
nu< 4ems svarbiems pasitari
mams su Kremliaus vadais. Iš
vyko padaręs pareiškimą, kad 
tai yra taikos kelionė. Nebus nė 
pompastiškų mostų, nė tuščių

Panašūs įvykiai, 
skirtingi patarimai

Prez. Nixonui besirengiant 
kelionei į Pekiną, laikraščiuose 
buvo keliama panika, kad pre
zidentas gali būti apgautas, kad 
jis gali padaryti pavojingų pa- 
žadų-nuolaidų. Ta proga didelė
mis patrankomis buvo apšaudo
ma ‘^viršūnių konferencijų” 
praktika. Apsiriko visi “prana
šai” ir panikieriai.

Tokia pat tendencija pasirodė 
ir prieš kelionę į Maskvą, tik čia 
muzika buvo paimta iš kitų gai
dų: patarinėjimai sukosi dau
gumoj ne apie atsargumą ir kie
tumą, bet apie švelnumą ir apie 
sovietinių reikalų bei jų psicho
logijos supratimą.

Jei kalbama apie prekybą, tai 
prezidentui patariama viską duo
ti: ilgalaikius kreditus mažais 
procentais, mažesniais negu kiti 
gauna; nedaryti didelių skirtu
mų tarp strateginių ir nestrate- 
ginių prekių; suteikti labiausiai 
favorizuojamos šalies statusą; su
mažinti importo tarifus. Tuos pa
tarimus dalina per spaudą vis to
kie asmens, kurių pavardės pri
mena tik tą vieną New Yorke do
minuojančią tautybę. Išeina, kad 
Rusijos bolševikai tebeturi jų 
tarpe daug simpatijų. Kinai tuo 
negalėjo pasigirti.

Visų smulkmenų negalima buvo 
patirti, bet patikimi šaltiniai te
galėjo pasakyti, kad jis nusižudė 
“politiniais sumetimais”.

“Šaltiniai, kuriem gresia kalė
jimas už perdavimą informacijų į 
Maskvą kaip už sovietinės tvar
kos šmeižimą — rašo toliau ko
respondentas — negalėjo dau
giau. pasakyti apie Talantos mo
tyvus”. Bet korespondentas juos 
pats duoda suprasti iš faktų:

“Jis buvo katalikas. Lietuvoje 
yra daugiausia katalikų iš visų 
spėjamų 3 milijonų katalikų 
USSR, ir Kaunas yra židinys 
žmonių, kurie nekenčia Maskvos 
režimo ir religinio persekiojimo.

“Prieš du mėnesius jo gyven
tojai gausiai dalyvavo peticijo
je, kurioje daugiau kaip 17,000 
Lietuvos katalikų reikalavo iš 
komunistų partijos šefo Leonid 
Brežnevo liautis persekiojus 
Lietuvoje tikėjimo praktikavi
mą.”

KETVIRTADIENIS:

“Talantos laidotuvės buvo ket- 
virtadienį (geg. 18). Tūkstančiai 
lietuvių jaunimo užtvino gatves 
su šauksmais: “Laisvės, laisvės, 
laisvės”! ir “Laisvės Lietuvai”! 
Policijos lazdos negalėjo jų su
laikyti.

pareiškimų, bus paliesti tik svar
būs klausimai, ir tai ne pavir
šutiniškai, bet iš esmės. Taip, 
atrodo, yra nusiteikusios abi ša
lys. Jo tikslas esąs padėti pagrin
dus kitokiems, negu ikšiol buvu
siems santykiams, kad abu kraš
tai galėtų dirbti kartu, o ne vie
nas prieš kitą.

Šitaip jis kalbėjo į prezidentū
rą pakviestiems spaudos atsto
vams kelionės išvakarėse. Įspė
jo sensacijų nesitikėti, bet pa
sisakė esąs optimistas, nes iš pla
taus susirašinėjimo su Brežnevu 
susidaręs įspūdis, kad Maskvos 
vadovybė irgi esanti nusiteiku
si “pozityviai”. Paskutines dvi 
savaites to susirašinėjimo buvo 
labai daug — bent dukart per sa
vaitę Sovietų ambasadorius ke
liavo į Baltuosius Rūmus tų laiš
kų įteikti ir su prez. Nixonu 
susitikti.

Konkrečių susitarimų iki ati
tinkamų dokumentų pasirašymo 
tikimasi šiose srityse: erdvių ty
rinėjime, atominių raketų ga
mybos apribojime.

Prekybos santykius liečią susi
tarimai esą baigti, sovietų dele
gacija išvyko namo prieš pat 
Nixono kelionę. Stiprūs pagrin
dai esą padėti ir dėl erdvių ty
rinėjimų derinimo, tik raketų ri
bojimo sutartis gal būsianti baig
ta redaguoti prez. Nixonui jau 
Maskvoje esant.

Prez. Nixonas turės progos du
kart kalbėti per televiziją Rusi
jos žmonėms — pirmą vakarą 
atvykęs gegužės 22, antrą kartą 
gegužės 28 prieš išvykdamas na
mo. Savo kalbose jis norįs pa
rodyti rusams neiškreiptą A-

“Penktadienį buvo pasiųsta 
baimę įvarančio “vidaus sau
gumo” kariuomenė. Lazdos ir 
akmenys demonstrantų rankose 
negalėjo lygintis su šalmais pri
sidengusia kariuomene.

Vienas policininkas, prane
šama, ligoninėje miręs nuo žaiz
dų riaušių metu. Šaltiniai nega
lėjo patvirtinti, ar miręs antras. 
“Keletas šimtų žmonių, praneša
ma, suimti. Negalima buvo patir
ti riaušininkų aukų.”

VĖL SEKMADIENIS:

“Šiandien (gegužės 21) Kaune 
nematyti riaušių ženklų, bet iš 
patikimų šaltinių pranešama, 
kad gatvės šiame Baltijos pra
moniniame mieste yra užgrūs
tos policijos. Suiminėjami 
ilgaplaukiai ir kiti “įtariami” as
menys.

“Vieta, kur įvyko dramatinis 
Romo Talentos, 20, nusižudy
mas, yra apsupta policijos. Gė
lės, kurias sudėjo užuojautą reiš- 
kiantieji, pašalintos.

“Šis incidentas yra didžiau
sias i*ęvisų smūgių valdžiai, kuri 
šią savaitę padvigubino pastan
gas sukliudyti demonstracijas 
prezidento Nixono atsilankymo 
metu”.

merikos paveikslą.
Savo konferenciją su spauda 

tuo pat reikalu turėjo ir valsty
bės sekr. Rogers. Bandė įtikin
ti, kad karo reikalai pagerėjo, 
kad vietnamiečiai susiorgani
zavo, kad nebesą baimės dėl 
Saigono kariuomenės pralaimė
jimo, nors vieną kitą prasiverži
mą komunistai dar galį padaryti.

Ir Maskva pereitą savaitę ati
dengė savo nuotaikas pareiški
mu, kad santykių pagerinimas 
tarp Rusijos ir Amerikos yra ne 
tik pageidaujamas, bet ir gali
mas. Tas signalas buvo skirtas 
ir Rusijos žmonėms, ir prez. 
Nixonui, jo vyriausybei ir kong
resui.

Amerikos-Sovietų vadų dabar
tinis susitikimas savo svarba yra 
pirmas po Potsdamo konfe
rencijos. Anoji nebuvo Vakarams 
naudinga, nes Trumanas su Byr
nes nebegalėjo išsisukti iš tų 
nuolaidų, kurias Stalinas buvo 
išsikovojęs iš Roosevelto prieš 
Churchillio, deGaulle ir kitų 
sąjungininkų vadų valią ir nusi
statymus. Į prez. Nixono dabar
tinę misiją anų klaidų taisymas 
negali būti įrašytas, nes dar nėra 
nė vienos palankios sąlygos to
kiai problemai formaliai iškelti.

Amerikos ambasadoriai. Eu
ropos kraštuose plačiai ir atvirai 
informavo jų vyriausybes apie 
prez. Nixono misiją ir ką jis tuo 
reikalu jau yra iš Maskvos gavęs. 
Visiems buvo svarbu užsitikrin
ti, kad koks nors jų reikalas ne
būtų parduotas. Juk įtarimams 
pagrindo davė tikrai nepaprastos 
aplinkybės — kaip suderinti 
Amerikos įvykdytą visų Š. Viet

BENDRUOMENĖ IR 
ALTA DĖL ĮVYKIŲ 
LIETUVOJE

JAV LB vardu A. Barzdukas 
ir A. Gureckas gegužės 22 valsty
bės departamente įteikė p. Mar
tin memorandumą. Jame prašo
ma, kad prezidentas Nixonas bū
tų tuoj painformuotas apie įvy
kius (nes apie Simą Kudirką 
buvo painformuotas po šešeto 
dienų!).

C. valdybos nariai A. Novasi- 
tis ir A. Zerr paruošė ir pirmi
ninko V. Volerto parašu išsiunti
nėjo pranešimus visiem senato
riam ir kongresmanam apie reli
gijos persekiojimą Lietuvoje ir 
paskutinius įvykius. Pranešime 
suminėta, 
kad Bendruomenė kviečia visus 
lietuvius birželio 15 laikyti pas
ninką solidarumui su persekio
jamais Lietuvoje.

Tas pranešimas pasiųstas taip 
pat 80 laikraštininkų, telegra
mų agentūrom, televizijom.

Aplinkraščiu į Bendruome
nės apygardas ir apylinkes kvie
tė pridėto pranešimo medžiaga 
informuoti vietos laikraščius, o 
bažnytines vyresnybes prašyti 
birželio 18 maldos už Lietuvą.

Jaunimo kongreso komitetas 
ėmėsi iniciatyvos veikti per jau
nimą.

Altos pirmininkui dr. Bobeliui 
telefonu p. Martin pažadėjęs 
painformuoti prezidentą tuojau.

Chicagoje ir New Yorke ren
giamos demonstracijos.

Boston Herald Traveler geg. 
22 įdėjo plačią informaciją pir
mame puslapy. Joje sakoma, 
kad pirmą neramumų dieną te
buvo vartojama policija, antrą 
dieną iškviesta kariuomenė. 
Buvę vartojami ir parašiutinin- 
2,-h' Kauno komunistinė Tiesa 
šeštadienį paskelbė^ kad Taianta 
buvęs “psichiškai pakrikęs ir 
narkotikų vartotojas”.

Boston Globe geg. 22 AP ži
nią paskelbė taip pat pirmame 
puslapyje.

namo uostų užminavimą ir jo gy
vybinių objektų bombardavi
mą su Kremliaus vadų pastan
gomis nesugriauti Nixono-Brež- 
nevo konferencijos? Diplomatai 
tuo reikalu yra padarę tokią išva
dą — kiti punktai Washingtono- 
Maskvos politikos vingiuose 
daug svarbesni, negu šiaurinis 
ar pietinis Vietnamas. Tuo la
biau, kad nė vienas nebus nu
skriaustas net ir tuo atveju, jeigu 
turės padaryti taiką vienas kito 
ne užgrobę.

Lindsay ir žydai
Žydai rėkia ir mušami, ir glos

tomi. Amerikoje žydai, ypač 
New Yorke, yra privilegijuota 
kasta. Savo beatodairišku verž
lumu, kuris paremiamas ir dide
liu skaičiumi, jiems pasisekė 
visiškai užvaldyti New Yorko 
miesto, savivaldybės visas val
dančias pozicijas. Jeigu jie ne
nukals merui Lindsay specia
laus medalio, jie prasilenks su 
istorija, nes žydai patarėjai iš ša
lies ikšiol nustatinėja mero 
Lindsay politiką.

Dabar jau žydai pradeda pajus
ti, kad jų padėtis New Yorke nė
ra tokia saugi, kaip jie galėjo 
tikėtis paėmę Lindsay į savo glo
bą: visur pradedama pa
justi, kad Lindsay administraci
jos bankrotas rišamas su žydų į- 
taka jo administracijoje.

Tūkstanties sinagogų rabinai 
buvo sukvietę pasitarimą tai pro
blemai aptarti. Išvados gana 
verksmingos: žydai nori išveng
ti pelnytos bausmės, jie turi la
biau susitraukti į savo kiautą ir 
nelįsti kitiems į akis savo gana 
arogantišku elgesiu.

Siekiant išversti prez. Nixoną 
iš Baltųjų Rūmų, demokratų 
taktikoje Vietnamo karas turėjo 

vaidinti lemiantį vaidmenį. Jei
gu šitoji korta pasirodys ne
veiksminga, viskas nepasiseks. 
Medžiaga tuo tikslu buvo pra
dėta jau rinkti pernai per kong
resą, bandant įvairiais būdais 
pravesti rezoliucijas, įpareigo
jančias prez. Nixoną pasitraukti 
iš Vietnamo nustatytu laiku be 
jokių sąlygų, išskiriant vieną — 
kad būtų iš Hanojaus atsiimti be
laisviai. Tokios kapituliacijos be 
jokių sąlygų ikšiol kongrese pra
vesti nepavyko.

Visi demokratų kandidatai, iš
skyrus sen. Jacksoną, savo rin
kimines kampanijas pradėjo nu
sitvėrę už Vietnamo karo, kaip 
svarbiausio agitacijos ginklo. Bet 
gana greit išryškėjo, kad tas argu
mentas nebus pats stipriausias 
ginklas rinkimams laimėti, nes 
kas mėnesį skelbiami praneši
mai apie gyventojų nuotaikas tuo 
reikalu rodė, kad prez. Nixonas 
turi krašto daugumos pasitikė
jimą. Atsirado atsakymo reikalin
gas klausimas — kas klysta: de
mokratų kandidatai ar busimieji 
prezidento rinkikai?

Šitą klaidą pirmasis pajuto 
sen. McGovern ir pakeitė takti
ką — sumažino deklamacijas 
apie Vietnamą ir pradėjo dau
giau apie kitus reikalus kalbėti. 
Sen. Humphrey tebesiverčia su 
Vietnamo karu, tik sutrumpino 
deklaracijas ir bando artėti prie 
McGovern, kuris jau yra jį pra-

TRUMPAI 
PASAULYJE

— Abeji V. Vokietijos parla
mento rūmai pritarė V. Vokieti
jos su Rusija ir Lenkija sudaly
tom “geros valios” sutartim. 
Krikščionys demokratai, užuot 
balsavę prieš, masiniai nuo Bal
savimo susilaikė. Manoma, kad 
greit bus nauji parlamento rin
kimai, kad būtų galima labiau iš
ryškinti užsienio politikos kryp
tį.

— Vatikano bazilikoje vengriš
kos kilmės vandalas, pasivadi
nęs Jėzum Kristum, pereitą sek
madienį sužalojo neįkainoja
mos vertės Mykolo Angelo kū
rinį “Pieta”. Manoma, kad jo 
nebebus galima restauruoti, nes 
labai sudaužytas Madonos vei
das.

— Gub. Wallace pamažu tai
sosi po didelės operacijos, bet 
apatinė kūno dalis nuo juosmens 
iki kojų padų dar paraližuota, nes 
tebėra neišimta nugarkaulį pa
lietusi kulka. Jai išimti reikia 
kitos operacijos.

— Senatoriai McGovern ir
Humphrey liko vieninteliai ak
tyvūs demokratų kandidatai pir
miniuose rinkimuose. Surinktų 
delegatų skaičiumi McGovern 
jau pralenkė Humphrey. Prasi
dėjo.kalbos, kad konvencija no
minuos McGovern, kuris kas
dien pradeda rodytis stipresniu 
už Humphrey. Bet kortos dar gali 
būti sumaišytos Kalifornijoj ir 
New Yorke.

— S. Vietnamas vėl prašė at
naujinti Paryžiaus taikos dery
bas, bet Amerikos delegacija 
nesutiko be pažado, kad rim
tai derėsis.

— Amerikos iždo sekr. Con
nally pasitraukė iš pareigų. 
Tuojau pasklido gandai, kad 
prez. Nixonas jį pasirinkęs kan
didatu viceprezidento vietai. 
Texaso populiarus politikierius 
yra demokratas, bet buvo labai 
patenkintas prezidento pakvieti
mu tokiai svarbiai vietai užimti. 
Jam numatoma dar kažin kokių 
trumpalaikių misijų.

— V. Berlyno vokiečiai pereitą 
šeštadienį įvairiausiomis susi
siekimo priemonėmis pradėjo 
plūsti į R. Vokietiją su giminė
mis ir draugais Sekminių švęsti. 
Tai jau antras leidimas keliauti 
į tiek ilgai uždraustą vietą po to, 
kai buvo susitarta palengvinti 
susisiekimą. Velykų laikotarpy 
tokia proga pasinaudojo apie pu
sė milijono berlyniečių.

— KraSto apsaugos sekr. Laird 
išvyko Europon supažindinti 
sąjungininkus su paskutiniais A- 
merikos planais siekiant baigti 
Vietnamo karą. Spėtina, kad pla
nuojama kas nors daugiau, negu 
ikšiol viešai žinoma.

lenkęs populiarumo varžybose ir 
konvencijos delegatų skaičiumi. 
Šitoje byloje demokratų kandi
datai padarė ir kitą didelę psi
chologinę klaidą — vietoj prisi
ėmę kaltę už Amerikos įtraukimą 
į tą nelaimingą karą, jie visas 
kaltes bando suversti į prez. 
Nixono vežimą ir dar bando iš
prievartauti jo sąžinę.

Atrodo, kad dauguma gyvento
jų šioje byloje yra prez. Nixono 
pusėje, nes paskutinis apklausi
nėjimas rodo, kad net š. Vietna
mo vandenų užminavimui prita
rė 59 proc. gyventojų. Tai reikš
mingas faktas, kuris demokratų 
kandidatam turi sukelti rūpestį.

Neteko įtakos
Jordano arabai Izraelio oku

puotame pajordany rinko savo 
miestelių merus ir tarybas. Te
roristai grasino keršyti už tą “iš
davikišką” veiksmą, bet nė vie
nas šūvis nebuvo paleistas. 
Rinkimai praėjo ramiai, arabai 
patenkinti smurtininkų teroro at
sikratę. Izraelio okupaciniai 
pareigūnai į jų vidaus tvarką 
nesikiša, bet suteikia darbą, pa
laiko jų amatus, prekybą ir smul
kiąją pramonę. Gi labiausiai 
branginamas dalykas yra saugu
mas.

MEANY IR I.L.O.
Tarpt. Darbo Organizacija, 

vienas iš Tautų S-gos paveldėtų 
naudingiausių tarptautinių or
ganų darbo teisei tarptautiniu 
mastu kurti ir gyvenime tai
kinti, išgyvena finansinę krizę, 
kurios kaltininku yra Ameri
kos bosas G. Meany. Jam ne
patiko, kad pernai rusas buvo 
paskirtas vienu iš kelių direk
toriaus pavaduotojų, todėl jis 
pravedė kongrese agitaciją, kad 
neskirtų pinigų Amerikos na
rio mokesčiui tai organizacijai 
mokėti.

Amerikos nario mokestis su
daro 25 proc. organizacijos biu
džeto. Many veiklos dėka Ame
rika dabar skolinga 11,600,749 
dol. užsilikusių mokesčių ir 
8,709,250 dol.' už dabartinius 
metus. Tokiai sumai iškritus, 
organizacija atsidūrė didelėje 
krizėje. I.L.O. tarybos unijų na
riai nekomunistai, atstovaują 
antikomunistinėm unijom, da
bar kreipėsi į Meany su prašy
mu padarytą klaidą atitaisyti 
---- pasirūpinti, kad JAV kong
resas paskirtų pinigus nario mo
kesčiui užmokėti.

I. L. O. vykdomąjį organą 
sudaro 12 darbininkų unijų na
rių, 12 darbdavių organizacijų 
ir 24 vyriausybių atstovai.

VERŽLI POLITIKA
Ping-Pongo diplomatiją Peki

nas panaudojo savo ryšiui su Wa- 
shingtonu užmegzti, nes Ame
rikai medžiaginių gėrybių nė iš 
Kinijos, nė iš kitų kraštų nerei
kia. Bet ryšiams su ūkiškai atsi
likusiais kraštais palaikyti Peki
nas vartoja kitą taktiką — ten jis 
eina su ūkine pagalba.

Paskutinė valstybės dep. ap
žvalga tuo reikalu liudija, kad 
1970 Kinijos pagalba ūkiškai at- 
silikusiems kraštams pasiekė 
709 mil. dol., tuo tarpu kai Mask
va tam reikalui išleido tik 204 
mil. dol., Amerika apie pusantro 
bilijono dol. Tais metais dau
giausiai Kinijos pagalbos gavo 
Pakistanas, Tanzanija ir Zambi
ja. Pakistanas buvo svarbus ka
riškai ryšium su Indijos-Pakista- 
no nesantaika, Tanzanijoj-Zam- 
bijoj finansuojama labai svar
baus geležinkelio statyba.

— 24 policininkai New Yorke 
atiduoti teismui už globojimą 
mafijai priklausančių gamblerių. 
Už tas paslaugas jie gaudavo 
per metus 250,000 dol.

— Kanados parlamento rin
kimų šįmet nebus — paskelbė 
premjeras Trudeau.

— Maisto kainos Amerikoje 
bal. mėn. liko nepasikeitusios, 
toks pat liko ir pragyvenimo ro
diklis. Išeina, kad padėtis prade
da stabilizuotis.

— Pentagone susprogdinta na
minio darbo bomba. Žmonių au
kų nebuvo. Po to jau sustiprin
tas ateinančių žmonių tikrini
mas, kuo ikšiol nebuvo pasirū
pinta, todėl nebuvo jokios apsau
gos nuo valkataujančių Vietna
mo karo “tvarkytojų”.
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DIDYSIS KAPITALAS 
TIKISI LAUKTUVIŲ 
IŠ KELIONĖS 
{MASKVĄ

Kapitalas filosofuoja:
Iškyla viešumon vis daugiau 

faktų, kad Amerikos didysis 
kapitalas turi savo politiką ir 
stengiasi primesti ją vyriausy
bei. Tos politikos pagrindinis 
siekimas — pelnas; pelnas iš 
produkcijos, pelnas iš kapitalo 
investavimo.

Amerikos rinka negali su
vartoti visų gaminių. Reikia 
naujų rinkų — užsieninių. Du 
nauji kraštai labiausiai vilioja 
Amerikos kapitalą — Kinija 
ir Sovietų Sąjunga.

Iš tokio intereso kyla ir ka
pitalo “filosofija”: esą nesvar
bu ideologiniai skirtumai; svar
bu ekonominis bendrumas; rei
kia tik pakelti komunistų val
domų kraštų gyveninio stan
dartą, ir tada dings jų ekspan
sijos ir karingumo norai . . .

Ir didysis kapitalas, žūt būt, 
stengiasi dairyti vyriausybei į- 
taką “sunormalinti” santykius 
su tais komunistų valdomais 
kraštais, kad jų rinkos būtų ati
darytos Amerikos kapitalui.

Pro užpakalines duris:
Eilė didžiųjų firmų mokėjo 

apeiti nepalankią opiniją ir j- 
statymus dėl strateginių pre
kių, savo kapitalus investuo- 
damos už Amerikos ribų. 1969 
m. Amerikos kompanijos in
vestavo 12 bil. naujiem fab
rikam užsieniuose. Pagal Chr. 
Sc. Monitor informaciją For
das 40 proc. savo automobilių 
gamina užsieniuose; Chrysler 
30 proc.; GM 25 proc. General 
Motors 24 kraštuose turi 45 
dirbtuves. Tai pati didžioji 
stambiojo kapitalo viršūnė. Bet 
ir mažesnio kapitalo firmų esą 
apie 100, kurios yra investavu
sios užsieniuose.

Šios užsieniuose gaminančios 
firmos gali savo gaminius 
eksportuoti j Sovietus, ekspor
tuoti iš Prancūzijos, iš Italijos, 
iš Vokietijos.’

Betgi dabar padėtis keičiasi 
kapitalo naudai.

Kodėl jie, o ne mes:
Amerikos kapitalo veržlumą 

kursto Europos pavyzdys. Su 
pavydu amerikiečiai žiūri pvz. 
i vakarų Vokietiją, kuri 1967 
eksportavo j Sovietus ir sateli
tus septynis kartus daugiau nei 
Amerika. Ir tas eksportas au
ga: nuo 1947 iki 1967 vakarų

Atidarys ir paradines:
Prezidento Nixono vyriau

sybė išbraukė daugel prekių iŠ 
strateginės reikšmės sąrašo. 
Pereitais metais iš Amerikos 
išgabenta j Sovietus grūdų už 
136 mil. Po prekybos sekreto
riaus Stans, o ypač po žemės 
ūkio sekretoriaus Butz apsi
lankymo Maskvoje paskelbta, 
kad normali prekyba su Sovie

tais gali būti už 200 mil.' me
tam. Bet esanti galimybė pakel
ti ją iki 5 bilijonų! Lankėsi 
slaptai Maskvoje pagarsėjusi 
skandalais International Tele
phone Telegraph kompanija su 
toli einančiais siūlymais. Tai 
buvę daroma su vyriausybės 
pritarimu.

Dabar laukiama, kad prezi
dentas Nixonas parvešiąs iš 
Maskvos prekybos sutartį, ko
kios didysis kapitalas seniai 
trokšta, nes Sovietai taip pat 
suinteresuoti tokia sutartimi, 
ypačiai suinteresuoti gauti grū
dų, technologijos reikmenų, 
kapitalo.
Golfininkai ir šachmatininkai:

Amerikos kapitalistai kaip 
azartiniai golfininkai — nori 
šauti į tolimas skyles. Tikisi 
laimėsią didelį kapitalo prie
auglį. Kad gali prakišti viską 
— rizikuoja, kaip azartinin- 
kai.

Sovietai — seni šachmatinin
kai: numato artimuosius ėji
mus ir tolimuosius tikslus.. Jų 
artimieji ėjimai — gauti iš 
Amerikos prekes kuo pigiau
sia kaina. Pernai grūdus iš A- 
merikos jie gavo žymiai pi
giau nei Amerikos vidaus rin
koje. Antra, sovietai nori gau
ti kreditus ilgam terminui. Pa
gal Amerikos įstatymus kre
ditas tegalįs būti trejiem me
tam, o jie nori bent trigubai il
gesnio termino. Trečia, nori, 
kad Amerika taikytų Sovietam 
“didžiausio palankumo princi
pą”, t. y. kad Sovietų pre
kėm būtų mažiausi muitai.

Sovietai suinteresuoti tokia 
prekyba pakelti savo pramonę, 
aprūpinti gyventojus buitinėm 
prekėm. Jie mato ir tolesnius 
siekimus: tom prekėm aprūpin-: 
ti ir . . . Vakarų rinką, o už tai

gauti vakarietinės valiutos. Be
veik tragikomiška: Vakarai 
savo pinigais Sovietam ar sa
telitam pastato fabrikus, pas
kui perka tų fabrikų gami
nius, atitraukdami uždarbį nuo 
savo krašto darbininkų!

Panaudodami Vakarų kapita
lą savai pramonei išplėsti, 
Sovietai gali savąjį kapitalą 
panaudoti karinei pajėgai stip
rinti ir diversijai kituose kraš
tuose remti.

To jie neatsisakė niekad. 
Dabartiniuose pareiškimuose jie 
pakartoja: politinis detente,
ūkinis bendradarbiavimas ne
reiškia ideologinės, politinės 
ekspansijos sustabdymo.

Amerikos privatinis kapita
lizmas temato ekonominį pel
ną prieš akis. Sovietų valstybi
niam kapitalizmui ekonominės 
priemonės turi tarnauti poli
tiniam, ideologiniam tikslam.

“Mes pakeitėme nuomonę”%
“Sovietinių šachmatininkų 

žaidimą Amerikoje kai kas 
gerai įžiūri. Ir Pentagonas, 
kaip mini Monitor, dar gruo
džio mėn. reiškė tuo susirūpi
nimą. Įspėjimo balsų būta ir 
vedamuosiuose bei laiškuose. 
Pvz. balandžio 27 vienas rašė 
Monitor dienrašty: “Amerikos 
korporacijų augantis interesas 
prekyba su Sovietais gali būti 
rimta grėsmė mūsų valstybi
niam interesui, ypač jei bus 
vykdoma, kas yra planuojama 
elektronikos .srity tokių, firmų 
kaip ITT... Man rodos, var
giai pateisinama J. V. pramo
nės ekspansija kryptimi, kuri 
gresia mūsų valstybiniam sau
gumui”.

Tačiau tuos balsus nustelbia 
“ tarptautinių prekybos korpo-

(nukelta į 5 psl.)

Europa' į Rusiją ir rytų Euro
pos komunistinių režimų kraš
tus padidino savo eksportą me-

Raštai Nixonui prieš kelionę

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.).

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

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

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid'' 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MA I I HEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas. Licensed Manager and Notary Public. 66P 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; 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 vadinamas,

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ii- užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 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, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
narna kaina.

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

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

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

tam iš 410 mil. iki 3.3 bilijo
nų.. . »

Amerikos kapitalas jautėsi 
“skriaudžiamas”, kad jam bu
vo draudžiama eksportuoti tam 
tikras strateginės reikšmės pre
kes i komunistinius kraštus. Ka
pitalas spaudė vyriausybę duo
ti ir jiem laisvas rankas. Jau 
prezidentas Johnsonas mėgino 
juos kiek patenkinti — leido 
eilei firmų eksportuoti į So
vietus, o jom pridengti nuo ne
palankios opinijos buvo slepia
mi jų vardai. Firestone siūlėsi

RAŠĖ VEIKAS — tai Lietuvos katalikų masi-
Ryšium su numatyta ge

gužės 22 prezidento Nixono 
kelione į Maskvą egzilinės or
ganizacijos New York et ^/yli- 
kas, Baltijos Valstybių Lais-

pos Tautų Seimas (ACEN) pa
siuntė Prezidentui atitinkamus
raštus — memorandumus.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto gegužės 11 raš
te pirmiausia pažymėta, kad 
per kelerius pastaruosius me
tus lietuvių tauta ne kartą yra

pastatyti Rumunijoje padangų 
dirbtuves, bet nuo to atgrasino 
Young Americans for Free
dom akcija.

parodžiusi laisvės troškimą bei 
pasisakiusi prieš svetimą val
dymą. Lietuvių tautos ryžto 
dvasią liudijo ypač du įvykiai

Detroito lietuviai aplankė prel. Hubert A. Maino, šv. Pran-
ciškaus Gardini Allen Parke, Mich., parapijos kleboną, žur
nalistą. dienraščio Detroit News bendradarbį. Prelatas buvo 
supažindintas su Lietuvos tikinčiųjų persekiojimu, kunigų 
suėmimu, vyskupų ištrėmimu. Jis pažadėjo tuo reikalu pa
rašyti straipsnį. Iš k. — ateitininkų atstovė -Aldona Mikai - 
laitė-Andriušaitienė, prel. Hubert A. Maino, Birutė Andriu- 
šaitytė — skaučių atstovė, stovi — šaulių pirm. Vincas Ta
mošiūnas, Stefanija Kaunelienė, kultūros klubo pirm. Anta
nas Musteikis. Nuotr. Kazio Sragausko

nis protestas šių metų pra
džioje ir Simo Kudirkos gyni
mosi kalba teisme. Dėl to Lie

tuvos gyventojai tai preziden
to ke honeF " ski ria ypatingi

Vliko rašte toliau nurodo
ma, kad prezidento viešnagės
Maskvoje metu pasikalbėji
muose galėtų būti iškeltas Bal
tijos valstybių bei kitų kraš
tų, rytų bei vidurio Europo
je, sovietų įtakoje esančių, 
klausimas.

Dabartinė padėtis Europoje 
atsirado dėl visos eilės Sovietų 
agresijos veiksmų ir tarptauti
nės teisės pažeidimų. Todėl, jei 
būdu būtų pripažinta, tai turė
tų tokius neigiamus padarinius: 
a) būtų įteisinti nenatūralūs, 
jėgos keliu atsiradę pakeitimai 
Europoj, b) būtų pasitarnauta 
Sov. S—gai; jai sprendžiant vi
daus bei užsienio sunkumus, 
taigi ją įgalinant dar labiau 
grėsti taikai bei pastoviai 
laisvosios Europos dalies bei 
kitų pasaulio sričių padėčiai, 
c) įtampa pasauly, užuot 
sumažėjusi, dar padidėtų ir d) 
būtų kirstas skaudus smūgis 
sovietų pavergtų tautų viltim 
sulaukti laisvės.

Ryšium su išdėstytom min
tim Vlikas prezidentą prašo:

a) toliau nepripažinti neteisė
to Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą ir tai pa
tvirtinti Maskvos pasitarimuo
se,

b) susilaikyti nuo bet ko
kių pažadų ar nuolaidų So
vietų vadam, jei tai tiesiogiai 
ar netiesiogiai galėtų pažeisti 
tradicinį JAV-bių reiškiamą ne
pripažinimo nusistatymą ir tuo 
būdu pakenktų ar atidėtų pa
vergtųjų tautų siekimus, jom 
laisvės trokštant, ir

c) reikalauti iš Sovietų vy- 
riausybės suteikti lietuvių tau
tai laisvo apsisprendimo teisę, 
kuria būtų atstatyta nepriklau
soma, demokratinė Lietuvos res
publika.

RASĖ BALTIJOS
VALSTYBIŲ LAISVĖS 

TARYBA
Baltijos Valstybių Laisvės 

Taryba, kurioj dalyvauja Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Lais
vės Komitetai New Yorke, pre
zidentui Nixonui gegužės 9 pa

siųstame rašte atkreipė dėmesį 
į tai, kad Sovietų Sąjunga sie
kia tarptautiniu mastu įteisin
ti savo imperialistinę plėtrą 
Baltijos valstybes okupagos zr : 
ji siekia per jos siūTofną Ėi£ 
ropos Saugumo Konfere-ncijĮ ' 
savo kolonijinę imperiją sutvir
tinti. Taryba teigia: tokia kon
ferencija tegalima bendro 
europinio susitarimo rėmuose, 
kai, šalia kitų klausimų, turė
tų būti atstatyta Baltijos vals
tybėm karo metu padaryta ža
la. Šių valstybių klausimas pri
klauso spręsti pastarojo karo są
jungininkam.

Taryba pareiškė pasitikėji
mą, kad, sekant D. D. Eisen- 
howerio ir W. Churchillio žo
džiais, pareikštais 1954 birže
lio 29 (Potomac deklaracija), 
prezidentas “nebus dalyviu bet 
kokio susitarimo ar sutarties, 
kuria būtų patvirtintas ar pra
tęstas - pajungimas” Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

AR NIXONAS 
PAREIKALAUS?

“Ar Nixonas pareikalaus 
laisvės pavergtom tautom?” — 
tokios antraštės prel. Hubert 
A. Maino straipsnis paskelb
tas “The Detroit News” gegu
žės 7.

Autorius, priminęs balan
džio 15 d. lietuvių demonstra
ciją Detroite, pažymėjo, kad jo
je norėta atkreipti dėmesį į 
“baisų nusikaltimą, įvykdytą 
tame nelaimingame krašte”. 
Prelatas, nuolatinis dienraš
čio bendradarbis bei griežtos 
laikysenos Baltuosiuose Rūmuo
se šalininkas, teigia, kad rusai 
cinišku būdu siekia Lietuvoje 
sunaikinti ne tik tautos kū
ną, bet ir sielą.

Maino, atkreipęs dėmesį į 
europiečius, savo išprusimu to
liau pažengusius už amerikie
čius, nurodęs į Lietuvos, jos 
nepriklausomybės laikmečiu pa
siekimus ypač kultūros srity, į 
1939 įvykusį “nacių ir ko
munistų gangsterių suokalbį 
bei jų kruvinas rankas”, to
liau pažymėjo, kad sovietai Lie
tuvoje tebevykdo žiaurų kul
tūrinį bei etninį genocidą.

Baigdamas Hubert A. Mai
no klausia: ar prez. Nixonas 
gins Maskvoje pavergtųjų tautų 
teises, ar... jis tą klausimą 
nustums į šalį? (Elta)

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas —:,spalvota ir, juodą balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fot- 

. patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

(
Lietuviškam rajone —

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s 'Florist Shop i
107-O4 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g

K g
a ------------- Gėlės įvairiom progom ----------- g
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius «
£ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- yį 
X kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnąvimą. 
X. s

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė
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Romo Talantos auka
Sekminių rytą išgirsta žinia 

apie ugnies liežuvius nebuvo 
Šventosios Dvasios atsiuntimo 
ženklas. Ji priminė labiau Didį
jį Penktadienį — kančios ir gy-

Romo Talantos auka buvo di
džiausia, kokią tik žmogus gali 
atiduoti — laisva valia atiduoti 
gyvybę už savo tautą.

Ne mum, laisvėje esantiem, 
vertinti, ar tai buvo tikslinga 
priemonė protestui prieš per
sekiojimus reikšti; ar po protes
tų bangos neateis represijų ban
ga; ar vietoj reikalautos laisvės 
neateis kalėjimai, koncentracijos 
lageriai iš naujo.

Jiem tenka visa priespaudos 
našta. Jie jaučia laisvės trošku
lį. Jie ir tegali apsispręsti, kam 
ir kaip jie gali ryžtis.

Mes tegalim pagarbiai sutikti’ 
Talantos auką ir Lietuvos jau
nimo veržimąsi į laisvę, drauge 
sušukdami: kokia turi būti slopi 
ta prievartos sudaryta atmosfera, 
jei žmogus, jaunuolis, ryžtasi 
gyvybę atiduoti protestui prieš 
prievartą; jei anas čekoslovakų 
jaunuolis Jan Paleck, suside
ginęs 1969 sausio 17, kada 
jo žemę slėgė tokie pat sveti
mi sovietiniai tankai, virto už
degančiu pavyzdžiu ir Lietuvos 
jaunimui.

Romo Talantos auka, tikim, 
kaip Čiurlionio Aukos šviesūs ____
dūmai, kils į Dangaus Valdovo ' £uoše. 
sostą. Tik kažin, ar ji pasieks 
dabartinių Žemės valdovų dė
mesį. Kažin?

Su kokia asmenine rizika anie 
17,000 Lietuvos tikinčiųjų pa
sirašė skundą Jungtinėm Tau
tom! Bet jose neatsirado nė vie
no, kuris būtų pakėlęs balsą. 
Tegul būtų pakėlęs bent tam, 
kad būtų parodytas tos instituci
jos ir kiek šviesesnis veidas — 
teisingumu, 'žmoniškumu susi
rūpinęs veidas. Bet ta institu
cija jau tiek pritvinus piktadarių 
ir veidmainių, lyg žodis už žmo
niškumą joje tarti būtų nepadoru.

by FRANCISCAN FATHERS

i straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos

Lietuvos ir pasaulio lietuviai 
pasilaikė vieną viltį — ne sykį 
apviltą, bet iš naujo atgyjančią: o 

priespaudos priešininkė? Gal 
Nixonas, politikas ir preziden
tas, daug sykių kalbėjęs apie lais
vę ir tuo laimėjęs prispaustųjų 
viltis?

Prieš prezidento Nixono ke
lionę dėl to Alto pirmininkas ve
žė į Washingtoną peticiją; Vil
ko pirmininkas memorandu
mą; Baltijos .laisvės komitetų 
taryba savus raštus; Baltijos 
valstybių atstovai varstė de
partamento duris. Visi norėjo at- 

tuvos padėtį.

Talantos auka ir Lietuvos jau
nimo demonstracijos drama
tiškiausiai be žodžių prabilo į 
prezidentą Nixoną.

Ar jų visų šauksmas pro di
džias patarėjų eiles pasieks pre-

Pasiekė prezidentą didžiojo 
kapitalo balsas, ir plačiai jau 
skelbiama, kad jiem bus par
vežta prekybos sutartis.

Pasiekė Amerikos žydų balsas, 
ir Kissingeris Austrijoje paskel
bė, kad prezidentas numatys 
galimybę atkreipti sovietinių va
dų dėmesį į žydų padėtį Sovie- 

------

Kad Talantos ir Lietuvos jau
nimo balsas pasiektų prezidentą, 
Vliko pirmininkas pačią pirmą 
dieną susisiekė su Altos ir Ben
druomenės vadovybėm, su jau
nimu, kuris buvo parodęs gai
vališkos iniciatyvos Simo Kudir
kos tragedijoje.

Darytina ir daroma, kas įmano
ma šiose žmoniškumui nepalan
kiose sąlygose, kad suimtasis 
jaunimas būtų paleistas; kad ti
kėjimas Lietuvoje atgautų lais
vę; kad Lietuvai būtų pagaliau 
grąžintas nepriklausomas gyve
nimas.

Bi eželio pabaigoj Chicago n 
suplauks net keletas tūkstančių 
lietuvių jaunuolių: tai jauni
mo kongreso atstovai ir tau
tinių šokių šventės šokėjai. Jie 

parodys jiem lietuvišką nuošir-

džiųjų renginių vadovai yra 
prisiėmę sau sunkią naštą ir 
darbo įtampą, kad atvykusieji 
būtų tinkamai sutikti, kad 
būtų jiem paruoštos programos.

Kongresas tęsis net dvi savai- 
. tęs. Jo vadovai turi 

kad savo paskirtimi 
būtų tiktai pramoginis 
čiavimas, bet paliktų 
bent pirmąsias
veiklos gaires. O kad jauni
mas ne tik JAV,- bet ir 
kituose kraštuose kongresui 
visu rimtumu ruošiasi, matyti 
jau iŠ to, kad vietovių atsto
vai renkasi į savo “mažuosius 
kongresus“ ir iŠ anksto disku
tuoja problemas, kurias atsiveš 
visų kongresininkų bendrai dis-

planus, 
jis ne
pagis ve- 
ateičiai

lietuviškos

II PLJK darbo komisijų pir
mininkai gegužės 6 buvo su
sirinkę šešių valandų posė
džiui Margučio radijo studijos 
patalpose. Posėdyje dalyvavo 
27 pareigūnai. Jį pradėjo ko- 

Balfo direktorių suvažiavimo, įvykusio balandžio 29 Chicagoje, dalyviai ir svečiai: I eilėj 
k. — O. Jokubaitienė, K. Kleiva, kun. A. Stašys, A. Dzirvonas — sekr., M. Rudienė — 

direktorių pirm., kun. V. Martinkus — centro valdybos pirm., dr. E. Armanienė — vice- 
pirm., J. Bagdonas — fin. sekr. ir e. reikalų ved. p., kun. dr. F. Gureckas, A. Skripkienė ir 
R. Graudušytė. II eilėj — dr. V. Šimaitis, K. Repšienė, K. Bružas, K. Bielskis, V. Kasniū- 
nas, M. Simokaitis, A. Balionas, K. Kasakaitis, A. Pužauskas, R. Simokaitienė, P. Ražauskienė, 
O. Žailskienė, arch. E. Skališius, F. Sereičikas, K. Ražauskas, A. Mackevičienė, J. Macke
vičius, V. Baleišytė, K. Čepaitis ir D. Bobelienė. Nuotr. V. Noreikos

miteta pirmininkas Romas Sa- 
kadolskis ir pranešė apie pre
zidiumo atliekamus darbus. 
Posėdžiui pirmininkavo kong
reso atidarymo komisijos pir
mininkas Romas Kasparas.

Janina Liškevičiūtė, parodų 
komisijos atstovė, apžvelgė 
parodų ruošą. Pranešė, kad vė
linamas! užsiregistruojant. 
Tvarkingiausiai užsiregistravo 
foto menininkai. Mažiausia 
susidomėjimo rodo lietuviai ar
chitektai, ypač jaunesnieji. 
Parodos prasidės birželio 24 
Jaunimo centre, Chicagoj.

Dr. A. Norvilas, programos 
komisijos pirmininkas, prane
šė, kad pirmoji programa su 
paskaita prasidės birželio 30, 
penktadienį (spėjama, 7 v.v.), 
Conrad Hilton viešbuty. Jis pa
teikė visos programos Chicago
je projektą. Oficialiai toji prog
rama dar neskelbiama, nes ga
li būti netikėtų pasikeitimų. 
Pirmąjį vakarą tame pačiame 
viešbuty’ po akademinės da
lies įvyks ir jaunimo susipaži
nimo vakaras. Jaunimo kongre- 
san neįsiregistravusieji negalės 
ten dalyvauti.

G. Kazėnas, vakarinių pro
gramų komisijos pirmininkas, 
ir Dalia Šimoliūnienė, teat
rinių pastatymų pakomisės pir

mininkė, pranešė apie vakari
nes programas bei vaidinimus. 
Apie tai netrukus būsią pa
skelbta spaudoj.

J. Baris, ŠALFASS c.v. pir
mininkas ir jaunimo kongreso 
sporto dienos vadovas, prane
šė apie Australijos lietuvių 
krepšinio viešnagę šio kongre
so proga. Krepšininkų pakvie
timu ir kelionės išlaidomis pa
sirūpina ŠALFASS centro v- 
ba, šiuo reikalu susitarusi su 
australiečiais. Sporto diena 
prasidės liepos 4 (JAV Nepri
klausomybės dieną) Marquet
te Parko aikštėj futbolo rungty
nėmis. Vėliau salėj vyks kitų 
sporto šakų žaidynės. Tą patį 
vakarą bus ir šokiai jaunimui. 
Numatyta, kad australiečiai 
krepšininkai po kongreso turės 
išvykas ir į kitas lietuvių 
kolonijas.

N. Stakauskienė, jaunimo 
kongreso būstinės vedėja, pa
aiškino būstinės paskirtį da
bar ir kongreso metu. Paste
bėjo, kad kongreso metu būsti
nė turėtų veikti ir Conrad Hil
ton viešbuty. Būstinėj, be pir
mininko Sakadolskio ir vedėjos 
Stakauskienės, daug padeda Li
nas Regis (raštų multiplikavi- 
mo vadovas), Emilija Pakš- 

taitė ir Aušrinė Karaitytė (Ži
niaraščio redaktorės) ir daug 
kitų. Pasitaiko ir taip, kad 
būstinės mergaitės prikemša 
sunkų maišą korespondencijos, 
kurios jos pačios nebepajėgia 
nutempti iki automašinos, 
kad nuvežtų į paštą.

S. Mikaliukas, iždininkas ir 
atskaitomybės kontrolierius, 
paaiškino, kad jis su savo fi
nansinės kontrolės štabu yra pa
ruošęs piniginių reikalų planą.

J. Kisieliūtė, registracijos ko
misijos pirmininkė, padarė .iš
samų pranešimą apie kongresi
ninkų registracijos tvarkymą 
prieš kongresą ir apie komisijos 
darbą kongreso metu.

D. Vaitkevičiūtė, nakvynių 
komisijos pirmininkė, padarė 
gana jautrų pranešimą apie pa- 
rūpinimą nakvynių atvykstan- 
tiem į kongresą. Iki šiol turi
ma tik apie 20 procentų suti
kimų priimti i kongresininkus 
nakvynei. Su komisijos ir kitų 
pagalba einama į namus su pra
šymais ir anketomis, tuo reika
lu kalbama per spaudą, radiją 
ir lietuvių televiziją.

A. Markulis, transportacijos 
komisijos pirmininkas, paaiš
kino savo komisijos planus, 
kaip bus bandoma kongreso at
stovus atvežti iš O’Hare į Chi- 
cagą, iš Jaunimo centro į mies
to centrą, iš Chicagos į Kent 
State universitetą prie Cleve- 
lando, iš čia į Kanadą Romu
vos stovyklon ir iš ten — grą
žinti. Atstovų komisijos žmo
nės turėtų juos sutikti aero
drome.

M. Pleškys, tvarkos komisi
jos atstovas, pranešė apie bend
rą tvarką ir jos palaikymą 
C.H. viešbuty ir Jaunimo cent
re. Komisijos dar perspės, kad 
nusižengę paskelbtam taisyk
lėm bus šalinami.

J. Jasaitytė, kongreso leidi
nio redaktorė, nusiskundė, 
kad komisijos nepristato skirtu 
laiku leidiniui prašomos medžia
gos (nuotraukos ir tik kele
to sakinių apie savo komisijos 
paskirtį). Medžiagą esančios pa
teikusios tik kelios komisijos.

D. Kučėnienė, kongreso va
karo talentų vadovė, ką tik 
grįžusi iš Pietų Amerikos, pada
rė išsamų pranešimą apie Loty
nų Amerikos pasiruošimą jau
nimo kongresui. Ji apllank 
Urugvajų, Braziliją, Argentiną, 
Venecuelą ir Kolumbiją. Be sa
vo pranešimo, ji dar atvežė ir 
komisijom perdavė atstovų re
gistracijos anketas, dalį pa- 
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Po platų pasaulį pasidairius

MASONERIJOS IR BAŽNYČIOS
SANTYKIAI

Po II Vatikano Susirinki
mo, kada pasireiškė įvairiau
sių naujovių ir staigmenų, nie
kas nenustebo skaitydamas 
spaudoj, kad šen bei ten ma
sonų sueigose dalyvavo vienas 
ar kitas dyasiškis ar net vys
kupas. Ir vis tai ekumenizmo 
bei pokalbio tikslais — kad vie
ni kitus pažintų, labiau suar
tėtų, gal ir susitartų. Pvz. per
eitų metų gale Paryžiaus vys
kupas pagalbininkas Pezeril ap
lankė Prancūzijos didžiąją ry
tų masonų ložę, turinčią 10,000 
narių. Kitas ryškus pavyzdys 
yra Skandinavijos vyskupų nu
tarimas: jei asmuo grįžta ar į- 
sijungia į katalikų Bažnyčią, jis, 
buvęs masonas, gali ir toliau 
pasilikti masonų ložėj. Tiesa, 
dėl tokio Skandinavijos vysku
pų sprendimo Vatikano sferose 
buvo pareikšta, kad tai pada
ryta be Romos atsiklausimo 
ar aprobavimo, kad Skandinavi
jos vyskupų aktas neimplikuoja 
visos katalikų Bažnyčios, ta
čiau toks sprendimas iš Vati
kano pusės nebuvo nei papeik
tas, nei anuliuotas.

Gali atrodyti, kad masonerija 
Bažnyčiai nėra jau toks rim
tas pokalbininkas, kada visa

me pasaulyje yra vos 6 mili
jonai masonų. Tačiau tasai fak
tas, kad masonai yra daugiau
sia aukštesnės klasės asmenys 
— valstybių galvos, mokslinin
kai, spaudos ir meno' viršūnė
se esantieji, masonerija yra rim
ta jėga, su kuria negalima ne
siskaityti. Taip buvo seniau, 
taip yra ir dabar. Pvz. iš Ame
rikos prezidentų vos vienas ant
ras nebuvo masonas. Ir šių 
dienų masonai yra Persijos ša
chas, Edinburgo kunigaikštis, 
Čilės prezidentas Allende, Grai
kijos veik visi vadai kariškiai, 
miręs Egipto prezidentas Nas- 
seris. Praeityje, ypač XVIII a., 
veik visos karūnuotos valsty
bių galvos Europoje buvo maso
nai, kaip lygiai ir žymieji poe
tai bei muzikai: Mozartas, Les- 
singas, Herderis, Goethe, Klop- 
stockas ir daugelis kitų. .

-o-
Jei paieškosi m masonerijos 

užuomazgos, tai ją rasim vidur
amžių mūrininkų (prancūziš
kai macon — mūrininkas) or
ganizacijoj. Laikui bėgant, iš 
jos išaugo kontroversinė, slap
ta masonų organizacija, pasilai
kiusi iš viduramžių mūrininkų 
cechų ritualą, simboliką ir laips

nius. Šiaipjau masonai save 
laiko spekuliatyvine organiza
cija, kurios pagrindiniai ideolo
gijos bruožai esą: broliškumas, 
savitarpinė pagalba, lygybė, 
tiesa, meilė, tolerancija. Maso
nai pripažįsta Aukščiausios Bū
tybės (Didysis Masonas) ir re
ligijos pradą, tačiau griežtai 
pasisako prieš politinį ir religi
nį totalitarizmą, šovinizmą, vi
sokį fanatizmą ir prietarus. Sa
vo tarpe išlaiko griežtą discip
liną, slaptumą, keistą ceremo
nialą.

Masonai nėra centralizuota 
organizacija. Ji suskilusi į daug 
vadinamų nacionalinių arba di
džiųjų ložių. Jas riša tik sim
bolika ir savitarpinės pagalbos 
dvasia. Daugiausia masonų 
yra JAV — apie 4 milijonai. 
Antroje vietoje — Britų buv. 
imperijos valstybės. Mažesni 
branduoliai yra veik visuose 
Europos (išskyrus Sov. Sąjun
gą), Amerikos, Azijos ir Afri
kos kraštuose.

Nuo XVIII a. pradžios ma
sonai organizaciniu atžvilgiu 
jau įgavo tas formas, kurios 
pasiliko ir ligi šių laikų. Lon
done 1717 įsikūrė pirma 
didžioji ložė, išsirinko savo ma
gistrą, nuo kurio priklausė 
masonų ložių steigimas kituose 
kraštuose: 1725 Paryžiuj, 1728 
Madride, 1730 Airijoj, 1730 Phi- 
ladelphijoj, 1733 Hamburge, 
1735 Romoj ir Švedijoj, 1739 
Lenkijoj, 1740 Rusijoj, 1778 
Vilniuj.

Jau tame organizaciniame 
periode pasireiškė dvi masone
rijos tendencijos. Viena, kuriai 
vadovavo J. Andersonas, pasi
žymėjo savo priešingumu 
krikščionybei, ypač katalikų 
Bažnyčiai. Antra, vadovauja
ma A. M. Ramsay, siekė tam 
tikrų ryšių tarp masonerijos 
ir Bažnyčios. Tos dvi tendenci
jos (vad. jorkiškoji ir škotiško
ji) reiškėsi per visą masoneri
jos istoriją, betgi galingesnė 
pasirodė pirmoji, įsigalėjusi 
anglosaksų kraštuose ir Pietų 
Amerikoj (Šiaurės Amerikoj 
yra škotiškoji masonerijos ša
ka).

Jorkiškosios masonerijos ša
kos steigėjas 1723 parašė ma
sonams statutą “Didžiosios pa
reigos“, kur pasakyta, kad ma
sonai turi pareigą laikytis mora
lės dėsnių. O jei masonas yra 
siauraprotis dievybės neigėjas 
arba laisvamanis, niekas ne
privalo jo versti priimti tam 
tikrą konfesiją: kiekvienas turi 
pasilikti prie savo asmeniškų 
įsitikinimų. Kitas charakterin
gas to statuto skyrius sako: 
“Ložėje neturi būti toleruojami 
asmeniški erzeliai, ginčai ar dis
putai apie religiją, tautą ar po
litiką“.

Kadangi masonai save kildi
na iš viduramžių mūrininkų, 
kurie statė didingas kated
ras, tačiau savo sugebėjimus ir 
meną laikė paslaptyje, tai ir 
masonai turi savo “paslaptį“, 
tačiau ne technikos, o simboli

kos prasme: žmogus turi pats 
save kurti, kad pasidarytų žmo
giškoji katedra Didžiojo visa
tos Kūrėjo garbei.

-o-
Tuojau po “Didžiųjų pa

reigų“ pasirodymo masonerija 
susikirto su katalikų Bažnyčia 
popiežiaus Klemenso XII lai
kais. Tasai popiežius 1738 pa
smerkė masonus kaip tik dėl 
jų “paslapties“ ir Bažnyčiai 
priešingos linijos. Tai dar pa
aštrino skirtumus masonų 
tarpe. Kai anglosaksų ir ger
manų kalbų kraštuose masonai 
susirišo su protestantizmu, ro
manų kalbų kraštuose jie užėmė 
aiškią antiklerikalinę liniją. Pvz. 
vienijant Italiją, to krašto ma
sonai skelbė, kad Italijos su
vienijimas galimas tik per Baž
nyčios lavoną. Anglijos didžio
ji ložė pasiskelbė tikrąja, ki
tas pavadindama neteisėtomis. 
1877 Prancūzijos didžiųjų rytų 
(Grand Orient de France) at
metė Šv. Raštą ir tikėjimą j 
Didįjį visatos Kūrėją.

Po Klemenso XII popiežiai 
yra paskelbę 17 bulių, smer
kiančių masonus, nedarydami 
skirtumo tarp vienos ir ant
ros masonų šakos. Prasidėjo at
vira kova tarp katalikų ir ma
sonų. Pirmieji stengėsi išaiškin
ti masonų “paslaptį“, ne kartą 
be pagrindo masonus kaltin
dami už įvairius pasaulio įvy
kius, kai tuo tarpu Italijos, 
Prancūzijos ir Lotynų Ameri
kos masonai užėmė antikrikš- 

čionišką liniją, skelbdami norį 
žmogų išlaisvinti iš bažnyti
nių ir dogmatinių ryšių. Kai 
1918 buvo paskelbtas naujas 
bažnytinės teisės kodeksas, ja
me buvo įrašyta ekskomunika 
tiem, kurie priklauso prie ma
sonų ar kitų panašių sektų, sie
kiančių griauti Bažnyčią arba 
pasaulinę teisėtą santvarką. 
Nuėmimas tokios ekskomuni
kos, išskyrus mirties atveją, re
zervuotas pačiam popiežiui. Ma
sonai tokį Bažnyčios įstatymą 
palaikė jų žeminimu ir šmeiži
mu.

Nepaisant tokios liūd
nos praeities, tarp ma
sonerijos ir Bažnyčios šiandien 
yra pastebimas atmosferos pa
kitimas, kad ir be vykstančių 
šen bei ten kontaktų. Anglo
saksų Šakos masonai tik tada su
tiktų su Bažnyčia susitaikyti, 
kada ši užimtų aiškesnę liniją 
žmogaus teisių, sąžinės laisvės 
ir demokratijos atžvilgiu. Baž
nyčia šia kryptim jau yra pa
sisakiusi, ypač Jono XXIII en
ciklikoj “Pacem in terris“ ir II 
Vatikano Susirinkimo nutari
me apie religijos laisvę. Iš ant
ros pusės ir Prancūzijos ma
sonai paskutiniame dešimtme
tyje yra atsisakę antiklerikali- 
nės ir ateistinės programos. Va
karų Vokietijoj masonai pir
mieji ištiesė ranką katalikų
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ŠV. KAZIMIERO RELJEFAS PRIE 
BAŽNYČIOS VENECUELOJE

MALDOS GALYBE IR 
LIETUVOS LAISVĖ

šiais metais sueina 30 metų 

salezietis, Vatikano paskirtas, 
rūpinasi Venecuelos lietuvių 
dvasiniais reikalais.

Jau senokai jo rūpesčiu pa
statytas trijų aukštų na
mas Centro Lituano — Ca
racas La Vegoje, prieš centri
ne aikštę. Dabar, norėdamas 
atžymėti savo darbo Venecue
loje sukaktį, jis suorganizavo 
ir prie bažnyčios pakabino šv. 
Kazimiero reljefą. Reljefas pa
kabintas iš lauktf pusės ir iš to
li matomas.

Relikvijos
Reljefą padarė architektas 

Mažeika. Metalinėje plokštėje 
vaizduojamas šv. Kazimieras. 
Vienoje rankoje jis laiko kry
žių, kitoje knygą ir leliją. Apa
čioje yra sukryžiuotos Vene
cuelos ir Lietuvos vėliavėlės, šo
nuose įrašyta lietuviškai ir is
paniškai: šv. Kazimierai, mels- 

tautas. Apačioje — pašventini
mo data.

Reljefas yra 1,60 ir*2,40 met
ro didumo. Šalia reljefo yra ne
degama spintelė. Ten įdėta §v. 
Kazimiero relikvija, atvežta iš 
Lietuvos žemės saujelė. Tą žemę 
gavo Venecuelos LB pirm. inž. 
VI. Venckus iš a.a. Br. Balu
čio, Lietuvos atstovo Londone.

fo atidengimo ir pašventinimo 
aktas, sąrašas lietuvių, kurie 
dabar gyvena Venecueloje ir ku
rie savo auka prisidėjo prie 
reljefo įrengimo.

Atidengimo iškilmės
Reljefas iškilmingai atideng

tas kovo 5. Dalyvavo vysku
pas Ovidio Perez Morales, 
Venecuelos saleziečių provinci
jolas, Venecuelos kongreso at
stovas Ruben Carlito Munoz, 
La Vegos klebonas G. Gon
zales, Venecuelos lietuvių cent
ro valdybos pirmininkas inž. VI. 
Venckus, LB apylinkių pirmi
ninkai, bažnyčios komiteto pir
mininkas J. Kukanauza. Lietu- grafija yra rinkimas visų gra
vių buvo atvykę ir iš Maracay, 
Valencijos ir Barkisimeto.

Vyskupas pašventino reljefą, 
paskui atlaikė mišias ir pasa
kė pamokslą.

Speciali programa buvo sese-

MASONERIJOS IR BAŽNYČIOS
SANTYKIAI(atkelta iš3 psl.)

Bažnyčiai. Betgi, nepaisant 
tokių pozityvių masonų ir Baž
nyčia lieka atsargi.

Teoretiškai imant, masonų ga
lima nelaikyti sekta ar slapta 
“Bažnyčia”. Galima juos prily
ginti prie uždaros organizaci
jos, kokia pvz. yra Šventojo 
Karsto riterių ordinas, kur 
praktikuojama daugiau huma
nizmas, negu religija. Jei šian
dien katalikų Bažnyčia ieško su
artėjimo su musulmonais, bu
distais, skeptikais ir net ateis
tais, atrodo, kad nesunku būtų 
suartėti ir su masonais.

Pirmiausia ^turėtų būti nu
imta nuo masonų ekskomunika. 
Kalbama, kad Tikėjimo Reika
lų Kongregacija jau yra paruo
šusi atitinkamą sprendimą, ku
ris bus paskelbtas viešumai ta
da, kai bus užbaigta Bažny
čios teisių reforma. Kiti tikisi, 
kad tai įvyks anksčiau paaiš
kinimu ar atsakymu į klau
simą, ar katalikas gali būti 
drauge ir masonas. O ir ruo
šiamame naujame Bažnyčios 
teisių kodekse, žinovų tvirtini
mu, nebūsią ekokomunikų ipso 
facto, t.y. savaimingų, be pa
skelbimo, bausmių. Tada at
kristų ir masonų ekskomunika. 
Paskutiniu metu daugelis žy
mių ir įtakingų asmenų kreipė
si į pop. Paulių VI, prašydami 
peržiūrėti ir pakeisti santykius 
tarp masonerijos ir katalikų 
Bažnyčios.

Tačiau Bažnyčios viršūnėj 
nesiskubinama su sprendimu.

1. Lietuvos vyčiai, kuopa 113, 
Linden, N.J.

2. Lietuvos vyčiai, kuopa 116, 
So. Worcester, Mass.

Los Angeles, Calif.
4. Dievo Apvaizdos parapija, 

‘ Detroit, Mich.

St. Sant-SkudrisWm. 
varas,

St. Santvaras, velionio kon
sulo adv. A. Shallnos ir p. 
Z. Shallnienės Mass, gubernato-

iš 
pa-

R. 
gar-

amžiaus ribą, 
ėmimo sistemos

proga JAV prezidentą:
Nixonas abiem atsiuntė 
bės raštus. Atskiru padėkos
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lių Fundation Carlos Delfino 
Maria Auxsiladora salėje. Čia 
vietos tautinių šokių grupė pa
šoko keletą tautinių šokių, gi 
Maracay apylinkės mokiniai, 
vadovaujami mokytojo J. Ku- 
kanauzo padainavo ir padekla
mavo. Sveikinimo kalbą pasakė 
kongreso atstovas Ruben Car
lito Munoz, kuris yra asmeniš
kas kun. A. Perkumo bičiulis.

Po visos programos vaišės 
buvo Lietuvių Centre, kur vai
šingos ponios visus gražiai pa
vaišino.

Šv. Kazimiero reljefas ilgam 
liks byloti, kad čia gyveno lietu
viai. P .K

Šv. Kazimiero reljefas kovo 5 pašventintas prie
Vegos bažnyčios Caracas, Venecueloje. Kairėje spintelė su 1 
relikvijomis.

Vertingas V- Strolios darbas
Balandžio mėnesio kultūri-. 

niame subatvakary Bostone mu
zikas Vytautas Strolia kalbė
jo apie diskografiją. Jo disko- 

mofono ir* patefono plokštelių 
rašto. Pirmieji tokie raštai 
gal buvo pradėti rašyti ne ant 
diskų, o ant cilinderių. Pačių 
gramofono ar patefono plokš-

Pirmiau norima -gerai išstudi
juoti, išsiaiškinti, kokia iš tik
rųjų yra masonų ideologija.

1968 prasidėjo kontaktas 
tarp katalikų Bažnyčios dele
gacijos ir Grand Orient de 
France ložės. Iš pokalbių pa
aiškėjo, kad ekskomunikos at
šaukimas, masonų tvirtinimu, 
labai prisidėtų prie greitesnio ir 
gilesnio suartėjimo. Panašiai 
1969 birželio mėn. italų kuni
gas R. Esposito, didelis ma
sonerijos klausimo žinovas, ga
vo Šv. Sosto leidimą užvesti 
pokalbį su Italijos Palazzo 
Giustiniani ložės magistru G. 
Bamberini. Po to pokalbio kun. 
Esposito pareiškė: “Daug daly
kų mus skiria nuo masonų, 
tačiau vienas svarbus dalykas 
mus jungia teologinėj plotmėj. 
Mes sutariam, kad Kristus ne
buvo vien Dievas ir Atpirkėjas, 
bet ir žmonijos draugas ir ge
radarys”.

Įtakingas italų žurnalas La 
Civilta Cattolica paskelbė ke
letą straipsnių apie pasikeitu
sius santykius tarp katalikų 
Bažnyčios ir masonerijos ir pa
siūlė bendradarbiauti su maso
nais tose srityse, kurios yra 
abiem pusėm bendros: šalpos 
organizavime, - broliškumo tarp 
žmonių siekime, taikos ir tarp
tautinio bendradarbiavimo pro
pagavime.

Katalikų Bažnyčios pažiū
ra į Masonus ir nusistatymas jų 
atžvilgiu darosi tiek lengvesnis, 
kiek masonai ir jų ložės atsisako

Venecueloje, Caracas mieste, prie La Vegos bažnyčios pa
šventinamas šv. Kazimiero reljefas. Nuotraukoje matome 
vietos vyskupą, dvasiškiją. Mok. J. Kukanauza skaito pa
šventinimo aktą.

PAGERBTI Wm. SKUDRIS

Pirmasis lietuviškos plokš
telės pasirodymas nėra visai 
aiškus. Aleksandras Kačanaus- 
kas įdainavęs Rygoje tokią 
plokštelę bene 1911 metais, 
bet yra kitos datos tai pačiai 
plokštelei. Rygoje tada jau bu
vo tokia firma, kuri atlikdavo 
tą įrekordavimą.

Vytautas Strolia jau senokai 
pradėjęs įdomautis šios isto
rinės medžiagos rinkimu. Jis 
renka ne vien tik lietuviškas 
plokšteles, bet ir kitose kal
bose, kuriose yra koks nors 
ryšys su Lietuva, lietuviais ar 
lietuviškomis melodijomis. Da
bar okupuotoje Lietuvoje iš
leidžiama gana nemažai plokš- 

tada Maskva nusprendžianti, ar 
ji išleidžiama, ar ne. Pagal 
Strolios surinktus davinius, už
sienyje nuo 1940 metų yra iš
leista 366 lietuviškos plokšte
lės. Daugiausia jų buvo išleista 

antikrikščioniškos ir antikleri- 
kalinės linijos. Šiuo klausimu 
visgi masonai žymiai skiriasi 
romanų, anglosaksų ir šiau
rės Europos kraštuose. Ne vi
sur dar yra lygus palanku
mas katalikų Bažnyčiai.

“Sąžinės klausimas katalikui, 
kuris nori būti ištikimas savo 
Bažnyčiai priklausydamas prie 
masonų ložės, — aiškina Gre- 
gorianumo universiteto Romo
je bažnytinės teisės fakulteto 
dekanas J. Boyer, S. J., — 
priklauso nuo to, koks yra jo 
ložės nusistatymas Bažnyčios 
ir jos misijos atžvilgiu. Praei
tyje buvo daug atvejų, kada

vių 
kų išleistos.

Strolios šis darbas nėra tik 
šiaip sau, o svarbus lietuvių 

toks sąžinės klausimas buvo la- .istorijai. Jo paskaita ir plokš- 
bai opus, šiandien atmosfera telių perdavimas buvo geras 
yra prablaivėjusi, ir kai kurie ir visų dalyvių labai 
ženklai rodo, kad masonai kei- širdžiai išklausytas ir priim- 
čia savo buvusią liniją Bažny- tas. Gi pasibaigus paskaitai ir 
čios atžvilgiu. Tad priklausy- demonstravimui, plota, kaip 
mas prie ne sektantinės, ne anti- 
krikščioniškos ložės bažnyti
nės teisės požiūriu ateityje gali 
būti nebaudžiamas”.

Nėra negalimas dalykas, kad 
netolimoje ateityje geras kata- 
llikas galės drauge būti ir ma
sonų ložės narys.

J. Veras

Naujokų ėmimo sistemoj dir
bantys žmonės, išskyrus sekre
toriatuose dirbančius, nėra 
atlyginami. Tai kiekvieno pi
liečio garbės tarnyba. Siste
mos nariiis, turinčius teisę 
spręsti įvairias naujokų by- 

riaus rekomenduotus, skiria 
JAV prezidentas. Prezidentas 
pasirašo ir kiekvieno sistemos 
nario atleidimo raštą.

Southbostonietis Wm. Skud
ris, 385 W. Broadway turintis 
So. Boston Supply Co. gele
žies ir kt. reikmenų parduo
tuvę, Naujokų ėmimo siste
moj dirbo 25 metus. Pasta
ruosius penkerius metus jis 
buvo tos sistemos 32. sky
riaus pirmininkas. Wm. Skud
ris — geras bei susipratęs lie
tuvis ir tikrai . .mielas žmogus, 
puikiai pažinęs sistemos darbą, 

Amerikoje. Vienos jų yra ko
mercinės ir jų tiražas kiek di
desnis, o kitos yra privačios, 
kurių išleidžiama tik. kelios' 
dešimtys ir jos išdalinamos 
savo artimesniems draugams.

Tas diskografijos darbas 
yra gana nelengvas. Jis ban- 

visas plokšteles su- 
r sukatalogoti. Tam 
bandąs įjungti net 

Mat V. Strolia 
duoną užsidirba 

su komputeriais. 
reikia tas plokš-

dąs tas 
rinkti 
darbui 
komputerį.

di rbdamas 
Pirmiausia 
teles įsigyti. Kaip jis pats sa
kė: — Namo dar neturiu ir jis 
gali palaukti. Todėl perku 
plokšteles.

Šiai paskaitai pailiustruo
ti V. Strolia turėjo atsive
žęs daug tų plokštelių ir iš 
daugelio jų iš įrašytos juostos 
perdavė jų mažas ištraukas. 
Lietuvos žydaitė, kuri dabar 
gyvenanti Izraely, ten pat iš
leidusi apie Vilnių, kaip jos 
gimtinį miestą, dvi plokšte
les žydiškai. Čia ir pasiklau
sėme jos dainavimo. Lenkai 
išleido Litaniją į Aušros Var
tų Mariją. Nors lenkiškai, bet 
gražiai giedama ta malda. Gir
dėjom Poliną Stoska 
jančią Metropf 
je, solistą Citvarą, 
jantį su rusų kazokų
Vokietijoj vokiškai dainuojan
čios Valaitytės Stravinskio 
lietuvių liaudies melodijomis 
kūrinį, lenkų grojamą lietuvių 
tautinį šokį. Adomo Mickevi
čiaus Poną Tadą, kuris esąs 
net 
ros 

dainuo-
opero-

dainuo-• 
choru.

dviejuose tomuose, Barbo- 
Radvilaitės laidotuvių dai- 
Ponas Tadas ir Laidotu- 

dainos lenkų kalba ir len-

nuo-

retai kada. Manome, kad Vy
tautas Strolia turėtų tuos savo 
rinkinius parodyti ir kitoms 
lietuvių kolonijoms.

Subatvakarį pravedė Biru
tė Vaičjurgytė, o rengimo 
komisijos pirm. * Romas Vel
tas pasidžiaugė prelegento dir
bamu darbu. P.Ž.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, kaip buvo anksčiau Dar
bininke skelbta, šiemet suorga
nizavo maldos ir aukos vajų ko
munistų rusų okupuotai Lietu
vai ir lietuviam gelbėti. Kiek
vienai dienai priskiriama kita 
vietovė. Šį kartą skelbiame bir
želio mėnesio maldų kalendorių.

zidento J. F. Kennedy. Vadi
nasi, ir jis toj tarnyboj dirbo 
apie 11 metų, bandydamas į- 
sijausti ir suprasti jaunų vyrų 
šeimos, mokslo ir kt. proble
mas.

Massachusetts Naujokų ėmimo 
sistemos direktorius V. C. By- 
noe (visiem pasitraukiantiem 
nariam jis anksčiau buvo su
rengęs atsisveikinimo vaišes).

Wm.

Balandžio 5 vakare 
kų ėmimo sistemos 
patalpose, Dorchestery 
Skudrini ir St. Santvarui buvo 
surengta atsisveikinimo bei

dalyvavo 
(dabartinis

Thomas
32 sk. 

kas), skyriaus nariai 
ney, Doris Masone 
rėš Elissa Collins 
Feeney. Buvę sk. 
tik buvo gražiai 

pirminin-

ir Sheila 
nariai ne 
pavaišinti, 

bet ir atskirom dovanom apdo
vanoti. Wm. Skudris, 
vardu dėkodamas už 
tarė keletą prasmingų 
linkėdamas Naujokų 
sistemai išbristi iš tų 
mų, kuriuos neatsakin

vaišes, 
žodžiu, 
ėmimo 
sunku-

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
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 bent 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 mlfrn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo 

Vis dėltb 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 pasiūlymus.

3.

5.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. 6 tomai---------- kaina

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $.

$25.00, siūlau $.

$42.00, siūlau $.

$10.00, siūlau $.

$10.00, siūlau $.

$7.00. siūlau $.

B. Kviklys. MŪSŲ LIETUVA. 4 tomai., kaina
K. Jurgėla. LIETUVOS SUKILIMAS
1862-64 METAIS. 720 psl.............................  kaina
A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl.............................................................  kaina
B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl............................  kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai. St. Santvaro — Atidari langai' ,r 
Aukos taurė. A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina. A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito__ Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—

kaina $ 38.00. siūlau $

VARDAS, PAVARDE
ADRESAS ..........™...

rnėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.
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5. Lietuvos vyčiai, kuopa 133 
Srs., Los Angeles, Calif.

6. Lietuvos vyčiai, kuopa 135, 
Ansonia, Conn.

7. Lietuvos vyčiai, kuopa 139, 
Detroit, Mich.

8. Lietuvos vyčiai, Chicagos 
senjorai, Chicago, Ill.

9. Lietuvos vyčiai, Naujosios 
Anglijos sritis.

10. Lietuvos vyčiai, New 
Yorko-New Jersey sritis.

11. Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Mergelės parapija, E. St. Louis, 
Ill.

12. Šv. Antano parapija, 
Omaha,* Nebr.

13. Šv.- Antano parapija, 
Bridgeville, Pa.

14. Lietuvių tremtinių — ka
linių diena — visi meldžiasi.

— visi meldžiasi.
16. Šv. Antano parapija, Ke

wanee, Ill.
17. Lietuvos vyčiai, vidurio 

centro sritis.
18. Švč. Jėzaus Širdies para

pija, New Philadelphia, Pa.
19. Lietuvos vyčiai, Illinois- 

Indiana sritis.
20. Lietuvos vyčių centro 

valdyba.
21. Ateitininkai, Baltimore, 

Md.
22. Ateitininkai, Philadelphia, 

Pa.
23. Šv. Jono parapija, Coal

dale, Pa.
24. Šv. Jono Kriskštytojo pa

rapija, Toronto, Kanada.
25. Švč. Trejybės parapija, 

Wilkes-Barre, Pa.
26. Šv. Petro ir Šv. Povilo 

parapija, Sugar Notch, Pa.
27. Šv. Petro ir Šv. 

parapija, Rockford, Ill.
28. Šv. Petro ir Šv. 

parapija, Chicago, Ill.
29. Šv. Petro ir Šv. 

parapija, Homestead, Pa.
30. Šv. Petro ir Šv.

Povilo

Povilo

Povilo

Povilo 
parapija, Grand Rapids, Mich.

— Brazilija ir JAV pasirašė 
sutartį dėl jūros vėžių (šhrimp) 
žvejojimo sąlygų Brazilijos pa
sisavintuose Atlanto vandeny
se. Susitarimo turinys —A- 
merika sutiko riboti žvejojimo 
laivų skaičių.

nės pastaraisiais metais jai

Žinoma, apgailėtinas daly
kas, kad abu lietuviai — Wm. 
Skudris ir St. Santvaras —tu
rėjo iš 32 sistemos skyriaus 
pasitraukti, nes, kaip žinom,

Bostonas ir didesnė dalis 
Dorchesterio) gyvena daugu
mas lietuvių kilmės JAV pi-

neįtikėtinai mažas.
Dar kartą bandome belstis į visų 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
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Kongresas — didysis New Yorko 
jaunimo rūpestis

Šiais metais pats karščiau
sias klausimas mūsiškėj spau
doj — besiartinąs jaunimo 
kongresas. Jo paruošiamieji 
darbai eina prie pabaigos. 
Jiem vadovauja išrinktoji jau
nimo kongreso komisija, pasi
telkusi pagalbon atskirose vie
tovėse išrinktuosius jaunimo 
kongreso komitetus.

Vietiniai komitetai infor
muoja visuomenę apie kongre
so darbus, parenka atstovus į 
kongresą pagal nustatytą tvar
ką, organizuoja parašų rinki
mą peticijai iškelti Lietuvos 
klausimą JT, rūpinasi kelione 
į kongresą ir, kas kiekvienam 
renginiui labai svarbu, renka 
lėšas į bendrą aruodą visiem 
kongreso darbam. Pinigų tam 
reikalui reikia arti 125,000 
dol. Šią sumą surinkti pasiskirs
tyta vietovėmis. New Yorkui 
tenka sukaupti 12,000 dol. Tai
gi darbų ir planų iki kaklo ne 
tik pagrindinei komisijai, bet 
ir vietiniam kongreso ‘komite
tam.

Kaip sekasi New Yorko 
jaunimui?

Visiem darbam vadovauti 
jau vasario mėn. organizacijų 
atstovų išrinktas komitetas: 
Petras Sandanavičius —pirmi
ninkas, Edmundas Vaičiulis — 
vicepirmininkas, Algis Nor
vilą — iždininkas, Bernadeta 
Tutinaitė — sekretorė ir Rimas 
Ignaitis — informacijai. Atsto
vais į kongresą išrinkti: Rim
vydas Balkus, Rita Čepulytė, 
Aldona Kidolytė, Gediminas 
Mikalauskas, Rasa Navickaitė, 
Algis Norvilą, Jurgis Oniū- 
nas, Antanas Razgaitis, Aldo
na Rygelytė, Petras Sandana
vičius, Bernadeta Tutinaitė, 
Edmundas Vaičiulis ir Jonas 
Vainius.

Išrinktieji kandidatai, ruoš
damiesi kongrėsan, svarsto pro
graminius klausimus, ką naujo 
galėtų nuvežti iš New Yorko 
ir visam susirinkusiam jauni
mui siūlyti ar pritarti New 
Yorko jaunimo vardu.

Komitetas suorganizavo pa
rašų rinkimą peticijai ir turi

Jaunimo 
kongresai . . .
(atkelta iš3 psl.)

veikslų ir fotografijų parodai, 
studijų anketas, registracijos 
mokestį ir kt. Užangažavusi iš 
ten ir talentų vakaro progra
mai. Ruoša jaunimo kongresui 
ten vyksta su dideliu entuziaz
mu. Vargingiausiai gyvenąs 
Urugvajaus lietuvių jaunimas; 
jis nesąs pajėgus jokiem kong
reso užsimokėjimam. Kai kur 
(pvz. Venecueloj, Kolumbijoj) 
esą nepasitenkinimų dėl ne
demokratiško išvykos tvarky
mo. Labai gerai susiorganiza
vęs Argentinos jaunimas. Ne
paprastai didelį pasiaukojimą 
daro Brazilijoj kun. A. Saulai- 
tis, S. J. D. Kučėnienės žo
džiais, savo pastangomis jis 
ten yra padaręs stebuklus jau
nimo organizaviipo veikloj.

II PLJK informacinė komisija

DIDYSIS 
KAPITALAS . . .
(atkelta iš 2 psl.)

racijų augantis spaudimas Wa- 
shingtonui panaikinti strategi
nių prekių barjerus ir kitus su
varžymus prekybai su Mask- 

99 va .
Ir šitas spaudimas veikia. 

Kaip sen. Javits sakė, šį di
džiojo kapitalo norą tegali 
vykdyti tik prezidentas res
publikonas, nerizikuodamas į- 
tarimo palankumu komunis
tam. Esą ir Kongrese “per 
metus kitus tie žmonės, kurie 
pasisakė prieš prekybą su Ru
sija, gal būt, bus užmiršę savo 
nusistatymą, kaip yra užmiršę 
dabar savo nusistatymą tie, ku
rie buvo už kariuomenės siun
timą į Vietnamą”.

gero pasisekimo. Veda susi
rašinėjimą su kongreso komi
sija. Pradėtas ir aukų rinki
mas New Yorke, pasiskirsčius 
rajonais. Čia įdėta daug rūpes
čio ir darbo, bet tikėtų rezul
tatų nepasiekta.

Iš iždininko sužinota, kad 
rinkliava lapais davė tik 5 
procentus to, ką reikia surink
ti. Aukoja dažniausiai tik tie, 
kurie visiem aukoja, o kiti lie
ka nepajudinami.

Lietuviški reikalai — 
visų mūsų reikalai

New Yorko lietuviai šiais 
metais jaučia, kad rinkliava ve
ja rinkliavą, nesibaigia laiškai 
su įvairiais prašymais. Kai kam 
net išsprūsta: jau net nespėji 
duoti, ir negali užtekti . . .
Kaip kiauron kišenėn . . . Lyg 
savų reikalų nebūtų ... Ir 
taip ne vieno sakoma, lyg ži
dinys, jaunimo suvažiavimas 
ar lietuviška mokykla nebūtų 
savi reikalai . . .

Ncapvilkim jaunų entuziastų 
ir, rimtai įvertindami jų pa
stangas, nė vienas neatsisaky- 
kim nuo šios reikšmingos para
mos jiem, kaip šventos parei
gos lietuvybei.

Kol jaunieji dar kartoja ir 
prisiima šūkį, kad “jaunimo 
darbas ir širdis — lietuvių

LITUANISTIKA ILLINOJAUS 
UNIVERSITETE CHICAGOJ

Kai praeitą vasarą paaiškėjo, 
kad JAV LB švietimo tarybos 
globoti vasariniai lituanistikos 
kursai Fordhamo universitete 
New Yorke dėl mokomojo per
sonalo ir studentėj stokos už
sidaro ir kad nėra galimybės 
juos atgaivinti, nuostoliui at
sverti švietimo taryba tuojau 
ėmėsi žygių įvesti lituanis
tikos studijas į Illinojaus univer
sitetą Chicagoj (Chicago Circle), 
kur studijuoja apie 400 lietuvių 
studentų. Lietuvių Fondui pade
dant ir universiteto vadovybei 
palankiai į reikalą žiūrint, 
pastangos davė vaisių.

-o-

Kas bus dėstoma? Šiuo metu 
programoj yra iš viso penkioli
ka kursų: devyni kalbos kur
sai (trys pradiniai, trys pa- 
žengusiem ir trys aukštieji), 
trys lietuvių literatūros kursai, 
įskaitant ir naujausius rašy
tojus, lietuvių k. dėstymo me
todika, lietuvių k. istorija ir 
vienas atskiras kursas specia
liem projektam. . Kiekvieną 
mokslo metų ketvirtį bus dės
toma po tris kursus. Tas pats 
kursas bus dėstomas tik vie
ną kartą metų būvyje, nes 
universiteto mokslo programa 
yra sutvarkyta metų ketvir
čiais. Visi kursai, išskyrus 
paskutinįjį, yra 4 vai. kreditų. 
Ateityje programa galės būti dar 
plečiama.

Lituanistikos kursus studentai 
galės imti arba kaip svetimąją 
kalbą ir taip atlikti svetimos 
kalbos" mokėjimo reikalavi
mus, arba kaip pasirinktinius 
dalykus (electives), arba kaip 
šalutinę studijų šaką (minor), 
kurią sudarys 20 vai. kredi
tų iš aukštesniųjų lituanisti
kos kursų (kalbos, literatūros, 
kalbos istorijos). Lituanisti
nių dalykų kreditai yra lygūs 
bet kurios kitos universitete 
dėstomos svetimos kalbos kre
ditam, o pasirinkusiem lituanis
tiką šalutine šaka (minor), 
universitetas oficialiai tai įskai
tys kaip išeito mokslo dalį. Uni
versitetas duos taip pat kredi
tus ir už egzaminais įrodytą 
lietuvių k. mokėjimą, įgytą ki
tur, pvz. mūsų lituanistinėse mo
kyklose. Be to, universitetas į- 
sakmiai pabrėžia, kad lituanisti
nius dalykus kaip pasirinkti
nius (electives) galės imti ne 
tik Liberal Arts and Sciences 
kolegijos studentai, bet ir visi 
universiteto studentai, nežiūrint 
kokią sritį jie studijuotų. Taip 
pvz. inžinerijos studentai, ku
rie, be privalomų special y- 

tautos ateitis”, tol džiaukimės, 
nes, jaunųjų balsui nutilus, ne
bus prasmės statyti židinius, 
remti lietuviškas mokyklas ir 
platinti lietuvybę tik paskuti
niam sekmadieniam.

* Taigi jaunimo kongreso rū
pestis kiekvienam, senam ar 
jaunam, turi būti artimas ir 
savas. Pagalba kongresui turi 
būti širdinga ir visuotinė.

Kokie paskutiniai komiteto 
užsimojimai?

1. Bus mėginama su aukų 
lapais aplankyti dar daugiau 
mūsų tautiečių, tikintis, kad 
ir mažesnėmis aukomis, pa
didinti iždą.

2. Skelbiama mūsų dailinin
kų paveikslų loterija.

3. Gegužės 21 Apreiškimo 
parapijos salėj surengtas įdo
mus motinų pagerbimas su 
vaišėm.

Supraski m ir įvertin
ki m jaunimą, kurio suvažiavi
mas yra visų mūsų nesibai
giąs tikėjimas, kad Lietuva gy
va ir bus laisva.

P. S. Prašoma siųsti aukas 
New Yorko kongreso komiteto 
iždininkui Algiui Norvilai, 19 
Chestnut St., Brooklyn, N. Y. 
11208.

A. S.

bės dalykų, turi gauti 49 vai. 
kreditų iš pasirinktinių daly
kų (electives), apie pusę šių 
kreditų gali lengvai sudaryti iš 
lituanistinių dalykų. Ir uni
versitetas tai ne tik leidžia, bet 
ir skatina, nes, anot prof. R.L. 
Hesso, Liberal Arts and Scien
ces kolegijos dekano pava- 
duotojos įvedama lituanistika, 
praturtindama universiteto pro
gramą bei europines studijas, 
yra labai reikalinga tiek uni
versitetui, tiek studentijai, ypač 
lietuviškajai, galinčiai univer
sitete giliau pažinti savąją kal
bą, literatūrą bei tautinę kul
tūrą. Toliau jis pabrėžia, kad

NAUJAS LAIMĖJIMAS
Dr. Petras Avižonis laimėjo 

Arthur S. Flemming premiją

Vasario 17 Washington, 
D.C. buvo pagerbti federalinės 
valdžios 10 labiausiai nusipel
niusių tarnautojų. Jiem buvo 
suteikta Arthur S. Flemming 
premija už jų ypatingus ir 
svarbius atsiekimus savo spe
cialybėse.

Dr. Petras Avižonis laimė
jo šį pagerbimą už savo išradi
mus, patobulinimus ir vado
vavimą laser ' spindulių srity
je. Savo darbu jis jau yra 
plačiai žinomas ir apdovano

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas is 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
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. U New York Thruway Ebdt 24, | 
Northway 87 iki Lake George Village; U* 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 *

Clevelande balandžio 29 surengtos demonstracijos ryšium su Lietuvos tikinčiųjų peticija 
Jungtinėm Tautom. Nuotr. J. Garlos

dėl savo svarbos indoeuro
piečių kalbotyrai lituanistika 
bus didelis įnašas į kalboty

ros darbus universitete tiek da
bar, tiek vėliau lingvistikos 
departamente, kurį numatoma 
steigti, 

-o-
Programaį sudaryti švietimo 

taryba pasitelkė prof. A. Salį, 
dėstantį Pennsylvanijos uni
versitete, ir prof. A. Klimą, dės
tantį Rochesterio universitete. 
Viename pasitarime dalyvavo 
taip pat prof. P. Jonikas, dės
tąs lituanistiką Chicagos uni
versitete. Švietimo taryba pri
statė universitetui ir kandida
tus lituanistikos kursam dėsty
ti. Pagrindiniame pasitarime 
su Illinojaus universiteto Chica
go Circle vadovybe 1971 rug
sėjo 15 dalyvavo prof. A. Sa
lys, prof. A. Klimas, Lietuvių 
Fondo atstovas dr. J. Valai
tis ir švietimo tarybos atsto
vai — pirm. J. Kavaliū
nas ir narys L. Raslavičius. Ad
ministracinius reikalus su uni
versiteto vadovybe energingai 
ir sumaniai 'tvarkė švietime- 
tarybos narys L. Raslavičius, jau 
anksčiau šį reikalą judinęs. • x

Tokiu būdu nuo šių metų 
rudens lituanistika turėtų 
būti dėstoma jau dviejuose 
universitetuose  Chicagoj: žemes
nieji (undergraduate) kursai 
valstybiniame Illinojaus uni
versitete Chicago Circle ir aukš-

tas premijomis 1965, 1966 ir 
1969 metais.

Dr. P. Avižonis gyvena Al
buquerque, New Mexico, ir dir
ba Kirtland aviacijos bazėje. 
Ten jis yra Air Force Wea
pons laboratorijos laser gru
pės techninis direktorius.

Savo chemijos studijas Pet
ras baigė Duke universitete, 
North Carolina. Magistro ir 
doktorato laipsnius iš fizinės 
chemijos gavo Delaware uni
versitete.

Jis yra Vedęs Liudą Jucė- 
naitę ir augina dvi dukreles 
ir sūnų.

Įspūdingos tautų demonstracijos 
Clevelande

Clevelande gražiai veikia lie
tuvių Jaunimo Žygis už Ti
kėjimo Laisvę. Šis komitetas 
ryšium su Lietuvos 17,000 ti
kinčiųjų pasiųsta peticija Jung
tinėm Tautom surengė įspūdin
gą maldos vienybės manifesta
ciją ir demonstracijas.

Mišias Šv. Jono katedroj 
koncelebravo lietuvių, latvių, 
vengrų, slovėnų ir amerikie

tesnieji (graduate) — Chica
gos universitete. Lieka tik stu
dentam naudotis, o lietuviška
jai visuomenei pastangas remti, 
nes Chicagoj yra didžiausias 
išeivijos lietuvių telkinys ir čia 
sąlygos lituanistikai universite
tuose išsilaikyti yra geresnės, 
negu bet kur kitur. Išsilaiky
mas yra mūsų visų, tiek jau
nimo, tiek senimo, rankose.

JAV LB Švietimo Taryba cijos.

Balandžio 20 pasirašytas susitarimas su Illinois universiteto 
School of Liberal Arts dėl lituanistinių studijų įvedimo. 
Susitarimą pasirašo: J. Kavaliūnas — Švietimo Tarybos 
pirmininkas ir dr. J. Valaitis — Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkas. Stovi iš k. L. Raslavičius — Švietimo Tarybos 
reikalų vedėjas, dekano pavaduotojas prof. R. L. Hess, dekanas 
prof. Dean Doner, dr. K. Ambrozaitis — Lietuvių Fondo Tary
bos pirmininkas ir kun. dr. J. Prunskis — Draugo redaktorius. 
Nuotr. V. Noreikos

Df'augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

4

čių kunigai. Katedroj pamoks
lą angliškai pasakė jėzuitų pro
vincijolas kun. Gediminas Ki- 
jauskas, S. J.

Po mišių miesto gatvėmis 
buvo įspūdingos demonstraci
jos. Procesiją vedė Žygio 
už Tikėjimo Laisvę pirminin
kas. Jis ėjo su dideliu juodu 
kryžiumi. Vadovą lydėjo lietu
vaitės, latvaitės ir lenkaitės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Buvo nešamos amerikie
čių, lietuvių, latvių ir ukrainie
čių vėliavos. Eisenoje dalyva
vo apie 600 žmonių. Prisijungė 
ir žydai su savo plakatais, 

žydam laisvės Soreikalaują
vietų Sąjungoj.

Demonstracijos vyko prie 
senųjų Federalinių rūmų laiptų, 
kur buvo perskaitytos rezoliu-

/
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PO CHICAGOS DANGUM
Marijos aukštesnioji mokykla
Balzeko muziejuj iki gegu

žės 27 vyksta -moksleivių dai
lės darbų paroda. Įvairių dailės 
dalykų moko seselė Rosenne. 
Marijos mokykloj mergaičių 
kūriniai puošia koridorius ir 
klases.

Gegužės 31 bus mokslo me
tų pabaigtuvės — diplomų į- 
teikimas, dalyvaujant svečiam ir 
tėvam. Šiais metais mokyklą 
baigia 330 mergaičių.

Gegužės 10 ir 11 įvyko 
mokyklos talentų pasirody
mas. Muzikos kūrinius atliko 
eilė mergaičių, jų tarpe ir šios 
lietuvaitės: C. Balchunas, S. 
Jackevičius, M. Buivydas, Rita 
Jackevičius, K. Brazdžionytė, K. 
Stasukaitis, J. Sali'skas, N. Navic
kas. Jos grojo pianinu ir 
vargonais, dainavo solo. Gegu
žės 28, 8:30 v.v. dalis šių 
talentų pasirodys lietuvių tele
vizijoj 26 kanale.

Draugo sukaktis
Draugas šiais metais švenčia 

savo 60 m. gyvavimo sukak
tį. Ta proga gegužės 28 Mar
tinique viešbury įvyks banke
tas su Žibudklių sekstetų ir 
solistu Liudu Stuku iš New
Jersey.

Operos atgarsiai
Jūratės ir Kastyčio opera iš 

tikrųjų iššaukė ir nepasiten
kinimo. Daugelis nežinojom, kad 
opera buvo sutrumpinta. -

Motinų pagerbimas
Motinos dienos proga ge

gužės 13 Pakšto salėj įvyko 
Anglijos lietuvių klubo vaka
ras.

Pilna salė prie gražiai pa
puoštų stalų išklausė pirm. 
A. Lako trumpo žodžio apie 
lietuves motinas. Programą pa
rengė ir pravedė mokyt. J. Juo
zapavičius. Moksleivis Noreikis 
deklamavo ir skambino piani
nu. Keturios sesutės Bilitavi- 
čiūtės kanklėmis atliko šešis 
kūrinius. Jaunutės mergaitės 
Končiūtė ir Burokaitė, viena 
pianinu, kita akordeonu atliko 
keturis muzikos dalykus. Moks
leivis Kasparaitis grojo var
gonais, o Kazytė Brazdžionytė 
solo dainavo dvi dainas mamy
tei ir atliko kūrinį pianinu.

Visi talentai buvo stropiai 
pasirengę. Pusę valandos tru
kusi programa publikai labai 
patiko. LB vardu išreiškė pa
dėką J. Šlajus. Vėliau bu-- 
vo dovanų laimėjimai ir šokiai 
su rožėmis, grojant B. Pakšto 
orkestrui.

Vakaro pelnas skiriamas 
Anglijos lietuvių jaunimui, ke
liaujančiam į jaunimo kong
resą ir tautinių šokių šventę.

Jaunimo centras
Tėv. Jonas Kubilius, SJ, 

praneša, kad rugsėjo 10 bus 
iškilmingas naujo JC pastato 
patalpų atidarymas. Dar reikia 
lėšų. Todėl birželio 18 įvyks 
dovanų traukimas su menine 
programa.

Jėzuitų koplyčioj visą mė
nesį vyko gegužinės pamaldos. 
Nemažas skaičius tikinčiųjų kas
dien jas lankė. Vargonininka
vo Kazė Brazdžionytė. Žmonės 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO r— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir’ 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką

gražiai giedojo. Jų giesmės 
ir maldos buvo net perduoda
mos per radiją.

Pagerbs vyresniuosius
Balzeko lietuvių muziejaus 

rūpesčiu birželio 17 ruošiamas 
75 metų amžiaus pasižymėju
sių lietuvių pagerbimas. Jiem 
bus įteikti kuklūs diplomai. 
Bus ir programa. Tačiau kyla 
klausimas, kokie asmenys bus iš
rinkti pagerbti. Tuo reikalu St. 
Ruškėnas rašo spaudoj ir priei
na išvadą, kad kriterijų bus 
sunku rasti. Kadangi Balzekai 
imasi šio pagerbimo, tai iš šalies 
nėra ko ir siūlyti.

Mūsų archyvai
Chicagoj yra pasaulio lietu

vių ir muzikologijos archyvai.
Prof. J. Žilevičius muziko

logijos archyvu rūpinasi labai 
stropiai. Jis jį ir įkūrė. Turi 
surinkęs 300,000 muzikos kū
rinių. Kitas archyvas, ilgus me
tus tvarkytas V. Liulevičiaus, 
jam atsisakius, perimtas tvar
kyti rašytojo C. Grincevi- 
čiaus. Jie abju bus perkelti į 
naujas patalpas Jaunimo cent
re. LB turės-mokėti už patal
pas 100 dol. mėnesiui.

Pasižvalgius po 
Floridos pusiasalį

Kada pirmieji lietuviai pra
dėjo kurtis Floridoj, tiksliai ne
žinoma: vieni tvirtina, kad 
prieš 25 metus, kiti — kad 
prieš 30 ir pan. Keliaujant Flo- 
ridon 75-tu keliu, pirmiausia 
pasiekiamas Tampos miestas. 
Kiek Tampoj yra įsikūrusių 
lietuvių, taip pat tiksliai ne
žinoma, o tik spėliojama, kad 
jų esą apie 150 asmenų. 
Tampoj, kaip ir Miami, yra du, 
kad ir negausūs, lietuvių klubai; 
vienas tautiškai susipratusių, ki
tas vadinamųjų paraudusių. Kaip 
ir kitur Floridoj, taip ir Tam
poj lietuviško jaunimo, kaip ir 
nėra.

Lietuviškas kaimelis
Važiuojant 92-ru keliu rytų

kryptim, kairėj pusėj, prie 
Orient Road, matoma keletas ne
didelių, bet gražių namelių. 
Kitados čia būta įsikūrusių 
apie 16 lietuviškų šeimų, bet 
šiuo laiku beliko jau tik pusė 
to skaičiaus. Vieni iš pirmųjų 
šio lietuviško kaimelio pionie
rių buvo Antanas ir Ona 
Williai. Jie prieš 23 metus čia 
pirmieji nusipirko didoką že
mės sklypą su namu, o vėliau 
prisiviliojo ir daugiau lietuvių 
sau kaimynais. Ona Willis yra 
suvalkietė, nuo pat Vokietijos 
pasienio, o jos vyras Anta
nas — rokiškėnas. Abu yra 
labai draugiški ir vaišingi lietu
viai. Jų namų durys yra visuo
met atidaros svečiui.

B e šios gražios sodybos, 
Williai dar turi kitą dviejų 
akrų nuosavybę su keletu trobe
sių. Ji randama apie 6 mylias 
nuo Tampos į rytus, prie la
bai judraus 92-ro kelio. Čia 
yra: 1) restoranas, 2) atskiras

Išeiname į gamtą
Po Chicagos dangum jau 

pavasaris. Nors jis šiemet ilgai 
šaltokas, bet žydi sodai ir vis
kas prisikėlė. Lietuviškas judėji
mas prasideda po plačias apy

Worcester, Mass.
Supiltas naujas kapas

Balandžio 24 anksti rytą 
miesto ligoninėj mirė Jonas 
Naikelis, 52 m. amžiaus. Stai
gi ir netikėta mirtis sujaudino 
visus kolonijos gyventojus, 
nes dieną prieš mirtį daugelis 
su juo dar linksmai kalbėjo
mės.

A. a. Jonas buvo Agotos ir 
Vinco Naikelių pirmutinis sū
nus. Gimė, augo ir mokėsi 
laisvoj Lietuvoj, tėvų auklėja
mas katalikiškoj dvasioj. Mo
kėsi amatų ir technikos mokyk
lose Kaune ir jas baigė. Sten
gėsi, kiek galėdamas, padėti tė
vam. Mokydamasis vakarais tech
nikos mokykloj, dienomis dirb
davo ginklų fabrike. Daug gra
žių ateities planų kūrė a.a. Jo
nas, bet atūžusi iš rytų karo 
audra visus suardė. Naikelių šei
ma, kaip ir daugelis kitų,' at
sidūrė tremtyje, Vokietijoj.

keturių kambarių namas su ga
ražu, 3) medžio apdirbimo pa
talpa, 4) dviejų kambarių na
mukas, 5) du traileriai, 6) at
skiras keturių kambarių namas 
ir 7) žemės ūkio mašinų remon
to patalpa. Visos šios patalpos 
yra išnuomotos ir duoda virš 
500 dol. mėnesinių pajamų. 
Šiuo laiku nuomą galima žy
miai pakelti. . Amžiaus našta 
neleidžia savininkam tinkamai 
nuosavybės prižiūrėti. Ji yra par
duodama už 75 tūkstančius dol., 
įmokant 10-15 tūkstančių dol. 
Smulkesnių informacijų galima 
gauti rašant: , A. O. Willis, 
5707 Orient Rd., Tampa, Flo
rida 336f0. Telef. (813) 626-2685.

Nauji verslininkai
Apie 20 mylių nuo Tam

pos į pietus, Treasure Island 
10810 — Gulf Blvd., A. T. 
Žebertavičiai iš Kanados, Ont., 
nusipirko gražų 22 vienetų 
Fargo motelį. Vieta labai pui- i 
ki, su švaraus smėlio priva
čiu paplūdimiu. Šį motelį yra 
lengva pasiekti, visą laiką va- -
žiuojant 75-tu greitkeliu; pra
važiavus Tampos įlankos tiltą, : 
pereiti į 4-th St., važiuoti į 
pietus, t. y. iki Central Avė., 
ir, čia pasukus dešinėn, į vaka
rus tiesiog iki Gulf Blvd.

Kiti verslininkai tai K. E. 
Dakniai, savininkai Nida 
Apartments, 3031 54-th St., So. 
Gulfport — St. Petersburg, Fla. 
Daknių biznio nuosavybė taip 
pat yra prie pat vandens ir ga
na moderniai įrengta. Kaip Že
bertavičiai, taip ir Dakniai mie
lai laukia savo tautiečių apsi
lankymo.

St. Petersburg —Gulfport 
apylinkėj yra dar keletas ma-
žesnių nuosavybių savininkų, 
kurie nuomoja kambarius-butus 
atostogautojam.

Kitoj Floridos pusiasalio 
pusėj, S. W. Miami, randam 
vieną iš seniausių verslinin
kų. Prieš 25 metus jis buvo 
nusipirkęs didelį žemės plotą 
ir vertėsi vaisių auginimu. 
Tai ankstesnės kartos ateivis 
A. D. Kaulakis. Šiuo gi laiku, 
sveikatai susilpnėjus ir sodybai 
gerokai sumažėjus, vaisių pre
kyba jis jau nesiverčia, o tik 
priima vasarotojus. Reikia pa
sakyti, kad vasaroti pas Kau- 
lakius labai malonu. Jų dide
liame sode daug yra įvairių 
vaisių. Labai švarus oras, nes 
pagrindinės trafiko linijos yra 
tolokai nuo šios vietos.

Pačiame gi Miami Beach 
jau net keli iš naujųjų ateivių 
gerai verčiasi įvairių patalpų 
nuomojimu vasarotojam. Pa
minėtini Sergančiai, Jazbu
čiai, Vainos, Delkus ir kiti. 
Pastaraisiais metais kaskart 
atsiranda vis daugiau pensinin
kų, traukiančių į šiltąją Floridą.

ai. 

linkes gegužinėm, pobūviais. 
LB vaikų šventė įvyko gegu
žės 21 Bučo sode. Rengia iš
kylas ir Margutis, ir Balfas, ir 
įvairūs klubai.

Bal. Brazdžionis

Karo metu Jonas dirbo 
braižytoju vienoj vokiečių į- 
staigoj Berlyne. Vokiečiai jį 
mobilizavo ir pasiuntė į frontą. 
Buvo sunkiai sužeistas, bet gy
vybę pasisekė išsaugoti.

Ilgą tremties kelią perėjo, 
kol 1949 su motina pasiekė 
Worcester} ir čia apsigyveno. 
Turėdamas gražų balsą, Jonas 
stojo į organizuojamą Meno 
Mėgėjų Ratelio pirmųjų narių 
eiles. Jame ištikimai išbuvo iki 
mirties. Keletą metų buvo pir
mininku. Rateliui statant ope
retę “Viengungiai”, Jonas atli
ko pagrindinę solisto rolę. Už 
darbą ir pasiaukojimą Rate
liui Jonas pateko į garbės 
narių eiles. Buvo įsijungęs ir 
į šv. Kazimiero parapijos cho
rą, kuriame taip pat išbuvo iki 
mirties.

Čia gyvendamas, Jonas su

Publika LKM Akademijos minėjime balandžio 30 Apreiškimo parapijos salėj. Nuotr. P
Ąžuolo ___
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pAaIŠKINIMAF VtŠŪOMENEI DĖL

► Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai 
įgaliota VNESHPOSYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ užsakymus 
giminėms Lietuvoje ir U. S. S. R.
► PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
siunčia DOVANŲ užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpi
ninkų, bankų etc.
► PODAROGIFTS, Ine., yra VIENINTELĖ firma Amerikoje kuri 
priima užsakymus Preferential Rouble Certificates — Specialios 
pirmenybės rublių pažymėjimams ir pristato šituos užsakymus tiesio
giniai per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose 
daugelyje didesnių miestų Lietuvoje ir U. S. S. R.
► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje 
VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.
► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
gauna VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis 
dolerių kainomis.
► Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. 
Šie modeliai:

ZHIGULI — VAZ 201 — $3214.00; MOSKVICH 412 IZH — $3155.00
MOSKVICH 408 IE — $3033.00 ZAPOROZHETS — ZAZ 968 — $2026.00 

— jeigu nebus buvę parduoti anksčiau.

— Kas pirmas ateina bus pirmas patarnaujamas —

PODAROGIFTS, INC. gauna pranešimą iš VNESHPOSYLTORGO 
apie kiekvieno užsakymo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoj, kuri iš
duoda įteikimo įrodymą kaip priklauso pagal sutartį su VNESHPO- 
SYLTORGU

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

* f
Cosmos Parcels Express Co., 488 Madison Ave., New York, 10022
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, New York, N. Y. 10019
Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Phila, Pa. 19106 į

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą: į

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

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

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai 
autorizuotai firmai

kūrė šeimos židinį. Nusipirko 
namą, įsitaisė dirbtuvę ir, kaip 
puikus stalius, dirbo visiem, o 
žmona Kristina rūpestingai 
atsidavė vaiky auklėjimui.

Atnaujintoj Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj visas da
bartinis zakristijos vidus yra 
Jono rankų darbas, o taip pat 
ir suolai bažnyčioj. M. M. Ra
telio patalpų sienos buvo iš
puoštos tautiniais Jono rankų 
darbo motyvais.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių Klubo, Maironio 
Parko Lietuvių Labd. Draugijos 
ir prie stalių unijos 107 
skyriaus.

A. a. J. Naikelio palaikai 
buvo pašarvoti laidotuvių di
rektoriaus Carroll namuose. Pa
skendusius gėlėse juos gausiai 
per dvi dienas lankė ne tik 
mūsų, bet ir aplinkinių koloni
jų gyventojai lietuviai ir kitatau
čiai.

Balandžio 27 rytą a. a. Jono 
palaikai, dalyvaujant labai 
daug žmonių, buvo atlydėti į 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią. Mišias už velionies sie
lą aukojo klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC. Jis pasakė kele

tą žodžių, išreikšdamas gilią už
uojautą šeimai, motinai ir gi
minėm. Giedojo jungtiniai Šv. 
Kazimiero parapijos ir M. M. 
Ratelio chorai. Solo giedojo V. 
Roževičius. Choram vadovavo 
muz. A. Mateika.

Po mišių chorui užgiedojus 
“Arčiau prie Dievo” ir išly
dint velionies palaikus iš bažny
čios, visų akyse sužibo ašaros.

Ilga vilkstinė automobilių, 
nežiūrint, kad tai buvo darbo 
diena, palydėjo a.a. J. Naikelio 
palaikus į amžino poilsio vie
tą — Notre Dame kapines.

Giliame nuliūdime ir skausme 
pasiliko žmona Kristina, sūnus 
Robertas, duktė Linda, taip pat 
motina, kuri buvo sūnui pa
vedusi ją palaidoti ir niekada 
nemanė, kad ji stovės prie sa
vo sūnaus karsto, o ne jis prie 
jos. Liko ir sesuo Julija, 
ištekėjusi už B. Žemaičio, ir 
daug kitų giminių.

Ilsėkis, mielas Jonai, ramy
bėje, ir gerasis Dievulis te
būna tau gailestingas, mum 
tavo netikėta mirtis tebūna 
paskatinimas gyventi taip, kad 
kiekvieną dieną būtume pasi
ruošę iškeliauti j Amžinybę.

J. M.

INC
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NAUJA REZOLIUCIJA DĖL 
BALTIJOS VALSTYBIŲ
“Sovietai turi tuoj pasi

traukti iš Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų, ir tom respub
likom turi būti sugrąžinta pil
na laisvė ir nepriklausomy
bė,” kalbėjo 1972 balandžio 
24 JAV-bių Kongrese kongres- 
manas John M. Ashbrook (R. 
Ohio), pasiūlydamas H. Con. 
Res. 590 rezoliuciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylos per
kėlimo į Jungtines Tautas klau
simu.

Si kongresmąno J. M. Ash
brook rezoliucija yra papildo
mas spaudimas krašto vyriau
sybei pajudėti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvinimo 
reikalu.

Kongresmanas John M. Ash
brook yra žinomas kaip didelis

Kongresmanas John M. 
Ashbrook (R.-Ohio)? kuris į- 
nešė šiomis dienomis naują 
rezoliuciją į JAV-bių Kong
reso Atstovų Rūmus Lietu
vos bylos reikalu.

NERINGA —
LIETUVIŠKO JAUNIMO STOVYKLA 

Marlboro, Vermont

MERGAIČIŲ STOVYKLA: 
(nuo 7-16 metų)

LIEPOS 9 iki 29 dienos — 3 savaitės

BERNIUKŲ STOVYKLA:
(nuo 7-14 metų)

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

ANGLŲ KALBA
Lietuviškos dvasios stovykla 

Mergaitės ir berniukai (nuo 7 iki 14 metų) 

Nuo BIRŽELIO 25 d. iki LIEPOS 8 dienos

Dėl informacijų rašykite:
Neringa 
I. C. C. 
Putnam, Conn. 06260

Nuo birželio 1 dienos:
Camp Neringa
R. F. D. 4, Box 134 C
West Brattleboro, Vt. 05301

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS

Medalio nuotrauka padidinto mastelio.

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

Medalis išleistas Lietuvių Fon
do dešimtmečio — 1972 me
tais.

kovotojas dėl pavergtųjų kraš
tų laisvės ir nepriklausomy
bės. Jis eilę kartų yra kėlęs 
savo balsą JAV Kongrese ir ki
tur, reikalaudamas JAV vyriau
sybę aiškios linijos Baltijos ir 
kitų kraštų laisvės klausimu. 
Jis prisimintinas padėkos laiš
kučiais. Jo'adresas: The Honor
able John A. Ashbrook, House 
Office Building, Washington,
D.C. 20515.
_______________________ IT.

Balandžio
AIDAI

Straipsniai: S. Sužiedėlis — 
Zenonas Ivinskis *- istorijos 
moksle; A. Maceina — Tasai ne
pažįstamasis Ivinskis; P. Rabi
kauskas — Vilniaus akademija 
naujuose Lietuvos leidiniuose.

Iš grožinės literatūros: H. Na- 
gys — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: A. Paškus — “Štai 
jūsų dievas” — B. J. Skinner; 
A. Rubikas — z Moteris Bažny
čioje; Pr. Visvydas — A. Barono 
kova su lietuvių poezija; M. Iva
nauskas — Giedrės Žumba- 
kienės emalio tapyba; Mūsų 
būtyje.

Recenzijos: Pr. Skardžius — 
Lietuvių kalbos stilistika (J. Pik- 
čilingio); G. Ivaškienė — Trys 
knygos vaikams (V. Frankie- 
nės, A. Giedriaus ir A. Kairio); 
Z. Ramonas—Per grožį į Die
vą (A. Grauslio knyga).

Viršelio 1 psl. — V. Vizgirda: 
Medžiai (akrilis,1971), 4 psl. — 
G. Žumbakienė: Vėjo žaidimas 
(emalis). Šis numeris iliustruo
tas G. Žumbakienės emalio 
darbų nuotraukomis. Be to, 2 
puslapiai nuotraukų, skirtų Z. 
Ivinskiui paminėti.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston,

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.

Demonstracijose už tautų laisvę Bostone. Jas rengė ukrainiečiai gegužės 13. Dalyvavo dar lie
tuviai, latviai, estai, armėnai.

Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; ad
ministruoja— T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM , 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Baltimorės 
žinios

Daina, Baltimorės vyrų choras, 
gegužės 21, sekmadienį per 
8:30 vai. mišias Šv. Alfonso baž
nyčioj gražiai giedojo Marijos 
giesmes. Paskutiniu metu choras 
ruošiasi iškilmėm, kurios įvyks 
birželio 4, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet Nekalčiausios Marijos ba
zilikoj Washingtone. Bus prisi
minti baisieji birželio įvykiai. 
Vyrai vyks autobusu, kuris nuo
Lietuvių svetainės išvyks 2 vai. 
popiet.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas gegužės 21 gražiame State 
parke surengė jaukią gegužinę. 
Klubo nariai maloniai pailsėjo 
ir pasidžiaugė gamta.

Mokslo metų užbaigimo pa- 
r aldos bus birželio 11. Baigian
ti >’ dalyvaus 8:30 vai. mišiose, 

-kuna& ackos- klebonas prel. L. 
Mendelis. Akto pradžia 3 vai. po
piet parapijos salėj. Vaikučiai 
ruošia šiai progai specialią pro
gramą. Tėvai raginami leisti 
vaikučius į šią mokyklą, kur Se
selės Kazimierietės taip nuošir
džiai dirba ir auklėja vaikučius.

Tautinių šokių grupė rengia 
linksmą šokių vakarą birželio 
10, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa-
lėj. Bus bufetas ir šokiai su or
kestro muzika. Pelnas skiriamas 
užmokėti kelionę jaunimui, 
vykstančiam į tautinių Šokių 
šventę ir jaunimo kongresą.

Sofija Minkevičienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėj, po ilgos ir sunkios li
gos’mirė savo namuose gegužės
17. Velionė buvo viena iš se
niausiu lietuvių Baltimorėj ir kol 
sveikata leido dalyvaudavo įvai
riuose parengimuose ir buvo 
uoli Šv. Alfonso parapijos narė. 
Už jos sielą trys kunigai mišias 
aukojo Šv. Alfonso bažnyčioj

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.

MIRĖ KUN. T. NARBUTAS
Tarp draugų prieš keletą sa

vaičių sklido žinia, kad kun. 
dr. Titas Narbutas sunegalavęs, 
padaryta operacija viena po ki
tos, bet žemiškosios egzistenci
jos laikas skaičiuojamas jau die
nomis. Sunki liga pargriovė dar 
vieną dvasios milžiną ir be laiko 
išplėšė lietuviam ir katalikam 
taip reikalingą veikėją.

Kun. Titas Narbutas buvo gi
męs 1913 gegužės 23 Užunevė- 
žio km., Raguvos valsč., Panevė
žio apskr. Baigęs Panevėžio 
gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Ją baigė 1937 ir tais 
pačiais metais buvo įšventintas 
kunigu. Kartu baigė ir Vytauto 
Didž. Universiteto teologijos fa
kultetą.

Jaunas kunigas vikaravo ir ėjo 
kapeliono pareigas. Karo nu
blokštas į Vakarus, pasiekė Ro
mą ir ten 1946 Angelicum uni
versitete gavo teologijos licenci- 
jato laipsnį. Netrukus išvyko

į Čilę ir Santiago katalikų uni
versitete 1948 gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Kurį laiką dirbo 

’kurijoj. 1950 atvyko į JAV ir dir
bo įvairiose vietose, dažniausiai 
įsijungdamas į lietuvišką veiklą. 
1955-59 buvo New Yorko ateiti
ninkų sendraugių pirmininkas,

gegužės 20. Palaidota Šv. Stanis
lovo kapinėse. Nuliūdime liko 

'dukros Ona ir Elena bei sūnus
Edvardas.

Jonas Obelinis

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tčvųl pranciškonių vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotojy pageidavimus) aukojo:

V. Keskonis, Brooklyn, N.Y., 
25.

J. Kovlinis, Huntington Sta
N.Y., 5.

V. Kalytis, Great Neck, N. Y. 
60, pažad. 130.

A. Lingis, Great Neck, N.Y 
40, anksč. 60.

L. R.K.S. Amerikoj per direkt. 
Br. Bobelį 100, anksč. 300, 
pažad. 500.

Liet. Dailininkų Sąjunga, dail. 
C. Janušo akvarelės technikos 
demonstracijos proga, 25.

A. Lugauskas, Ft. Salonga, 
N.Y., 1.

O. Martens, Great Neck, N.Y., 
5-

S. Mažeitavičius, Brooklyn, 
N. Y., 10, anksč. 110, pažad. 200.

P. Minkūnas, Woodhven, 
N.Y., 25, anksč. 220.

J. Molis, Great Neck, N.Y., 
10.

W. Mordes, E. Northport, 
N.Y. 10.

A.J.Moran, St. James, N.Y., 
10.

M. Paul, Centereach, N.Y.,5.
P. Petrauskas, Centereach,

N.Y., 10, pažad. 100.
T. Petronis, Centereach; N.Y.,

2.
Dr. L. Plechavičius, Yonkers, J- Yencharis, Elmhurst, N.Y.

N.Y., 100, anksč. 413. 200, anksč. 15.

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

1955-59 Amerikos lietuvių kata
likų kunigų vienybės centro v al- 
dybos- iždininkas, per kelis kar
kus pakartotinai perimdavo Lux 
Christi žurnalo redaktoriaus, o 
kartais ir administratoriaus pa
reigas. Rašė taip pat Įvairiuose 
laikraščiuose jau nuo pat jaunys
tės, dar nepriklausomoj Lietu
voj. Parašė keletą knygų lietuvių 
ir anglų kalbomis, išleido keletą 
laisvojo pasaulio lietuvių kunigų 
sąrašų (Elenchus). Nuo 1960 
klebonavo Dayton, Ohio, lietu
vių Šv. Kry žiaus parapijoj. Tauti
niais motyvais atnaujino baž
nyčią, pastatė Trijų Kryžių šven
tovę. Uoliai dirbo parapijoj ir 
užjos ribų, kol gegužės 19 užmi
go Viešpatyje.

Kun. dr. Titas'Narbutas

M. Reichlen. Mt. Sinai, N.Y., 
2.

V. Ruokis, White Plains, N.Y., 
25, anksč. 75, pažad. 300.

J. Samas, Ronkonkoma, N.Y.
2, pažad. 50.

V. Veršelis, Kingspark, N.Y., 
pažad. 100.

A. Veršelienė, Kingspark, 
N.Y., pažad. 50.

A. Vikrikas, St. James, N.Y., 
10.

Al. Vitkus, Lindenhurst, N.Y.
5.

E. M.V., New Rochelle, N.Y., 
10.

F. Varson, Roselle, N.J., 
20, anksč. 80.

V. Wilutis, Centereach, N.Y., 
5.

A.M. Walker, Middle Village, 
N.Y. 3, anksč. 86, pažad. 100.

A. Zilian, E. Northport, N.Y., 
1.

E. Zujus, Maspeth, N.Y., 10, 
anksč. 20, pažad. 100.

Ch. Zarsky, So. Ozone Park, 
N.Y., 60.

M. Zeroles, Deer Park, N.Y., 
50,pažad. 1000 — koplyčiai lan
gą Kazio Zeroles atminčiai.

X/ISLJR
■ ti

— Šiemet liepos 28 sukaks 
50 metų kaip JAV vyriausy
bė suteikė Lietuvai de jure pri
pažinimą. Tas pripažinimas

— Viktoras Bričkus, dailinin
kas, sulaukęs 47 m. amžiaus, 
staiga mirė gegužės 10 Meksi
koj. Po eilės metų darbo vienoj 
Toronto gimnazijoj jis buvo ga
vęs vienerius metus atostogų ir 
išvyko su šeima Meksikon pa
sitobulinti savo srity. Gyveno 
nedideliam miestely, kur medi
cinos pagalba sunkiai prieinama. 
Pakirto vidurių liga. Velionis pa
liko žmoną, mažą vaikutį, bro
lius Aloyzą ir Juozą.

— Fausto Kiršos pomirtinių 
raštų leidimo fondui aukojo prel. 
Pranciškus Juras 25 dol. ir J. 
Sonda (Bostonas) 15 dol.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos pavasariniai kursai 
vyks gegužės 26-29 pranciškonų 
stovyklavietėj, Wassaga Beach, 
Kanadoj. Programoj dalyvauja 
Alinis Kuolas, dr. A. Damušis. 
Pirmame ir antrame simpoziume 
dalyvauja Juozas Gaila, Vincas 
Kolyčius, Povilas Žumbakis ir 
Algis Puteris. Bus rodomas kun. 
A. Kezio dokumentinis filmas 
“Į septintąjį dešimtmetį”. Pc 
kun. K. Trimako paskaitos tre
čiame simpoziume dalyvauja 
Saulius Girnius, Antanas Raz- 
gaitis, Vytas Narutis, Augustinas 
Idzelis, Eugenijus Girdauskas.

— Kun. prof. Stasys Yla ge
gužės 15 išskrido į Europą, ku; 
dalyvaus Europos lietuvių ka
taliku metiniame suvažiavime.

— I. Lukoševičienė Montrea- 
lio universitete gavo magistro 
laipsnį už darbą “Lietuvių jauni
mo dalyvavimas kanadiškų or
ganizacijų veikloje”. Pasirodo, 
kad jaunimas labai lėtai asimi
liuojasi — tik 3 proc. dalyvauja 
nelietuvių organizacijose. I. 
Lukoševičienė yra sociologė, 
dirba su skautėmis.

— Rūta L. Kieinaitytė, lankan
ti Chicagoj Kelly aukštesniąją 
mokyklą, pastebėjusi, kad kitos 
tautybės turi savo klubus, tuo 
tarpu lietuviai neturi, kreipėsi į 
mokyklos direktorių, prašydama, 
kad leistų lietuviam įsteigti lie
tuvių klubą. Pareiškus, kad rei
kia 30 parašų, Rūta surinko 35 
parašus. Jai buvo leista įsteigti 
lietuvių klubą, kuriam ji ir pir
mininkauja. Rūta toj pačioj mo
kykloj yra išrinkta mergaičių 
sporto reprezentante ir šokių 
karaliene.

— Lietuvių Fondo valdybą 
1972 m. sudaro: pirm. dr. J. Va
laitis, I vicepirm. A. Rėklaitis, II 
vicepirmin. J. Kučėnas, III vice
pirm. ir lietuvių spaudos bei ra
dijo informacijos vadovas St. 
Džiugas, sekr. Kl. Girvilas, ižd. 
K. Barzdukas, iždo globėjas P. 

Želvys.
-— Nauji Darbininko skaityto

jai: P. Plauska, Darmstadt, Vo
kietija, S. Mockevičius, Bad 
Zwischenahn, Vokietija. V. Kar
mazinas, Brooklyn, N. Y., M. 

Seflerienė, Hartford, Conn., M. 
Žilinskienė, So. Boston, Mass. 
Užsakė kitiem: R. ir E. Vaišniai, 
Mt. Carmel, Ct. — M. Vaišniui, 
Philadelphia, Pa.; J. Strimaitis, 
Elizabeth, N. J. — Jurai L. Stri
maitis, Cambridge, ’ Mass.; M. 
Bichnevičius, Dorchester, Mass. 
— J. Bichnevičiui, Redondo 
Beach, Calif.; A. Ulčinskas, So. 
Boston, Mass. —- Z. Žibutienei, 
Red Bank, N. J.; J. Lukoševi
čius, Woodhaven, N. Y. — R. 
Gundermanui, Maspeth, N. Y.; 
J. Urbanavičaitė, Spring Valley, 
N. Y. — F. Jarašienei, Ocean 
Gate, N. J. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiem skaitytojam pir
miem metam Darbininko prenu
merata tik 7 dol.
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
pa. Birutė Klddlienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code Ž12)

PAGERBKIME MOTINAS
Gegužės mėnuo yra skirtas 

motinom — jis yra ir pačios Die
vo Motinos mėnuo. Šio mėne
sio antrasis sekmadienis jau se
niai skiriamas pagerbti visas 
motinas — gyvas ir mirusias.

Tą dieną kiekvienas iš mūsų 
stengiasi vienokiu ar kitokiu bū
du pagerbti savo motiną, su
teikti jai džiaugsmo. Kuris jos jau 
nebeturi, stengiasi už ją pasi
melsti.

Tačiau ne tik vienas sekma
dienis visuose' metuose turi būti 
skirtas mūsų motinom, tiek daug 
mum davusiom, auginusiom, 
auklėjusiom, dalinusiom mū
sų džiaugsmais ir liūdesiu. Savo 
motinai mes turime skirti tam 
tikrą dalį viso mūsų gyvenimo.

Ypač skautų tarpe ši mintis

Posėdžiavo N. Y. skautų tėvai
Gegužės 13 Kultūros Židinyje 

New Yorke vyko visuotinis N. Y. 
skautų tėvų susirinkimas. 
Dalyviam pateikta d i e - 
notvarkė lietė Skautam Remti 
Komiteto praėjusių metų veiklą, 
ateities planus ir naujo -Skau
tam Remti Komiteto rinkimus.

Komiteto pirmininkui J. Vil- 
galiui pristačius komitetą ir jiem 
padėkojus už nuoširdų bendra
darbiavimą, buvo pranešimai, 
kurie perėjo į diskusijas.

Iždininkė D. Šilbajorienė 
apibūdino rūpestingą komiteto 
darbą, telkiant finansus N. Y. 
skautų veiklai paremti. Iš su
telktų pinigų bus prisidedama 
prie skautų-čių, vykstančių į 
šios vasaros stovyklą, kelionės 
išlaidų, o kita stambesnė suma, 
susirinkimui pritarus, buvo pa
skirta Kultūros Židinio statybai.

Toliau s. I. Jankauskienė pra
nešė apie neseniai įvykusį va
dovybės posėdį Atlanto rajono 
stovyklavietės klausimais. 
Tuo tarpu su Conn, valstijos 
pritarimu, bus bandoma sutvar
kyti tiktai ežerėlio ir užtvan
kos paruošimą. Prie šių planų į- 
vykdymo turės prisidėti visos 
Atlanto rajono vietovės. Plačiau 
apie esamą situaciją bus infor
muojama vėliau.

Toliau vystėsi klausimai bei 
diskusijos apie dabartinę skau
tų-čių tuntų veiklą. Abiem tun- 
tininkam susirinkime dalyvau
jant, buvo pasidalinta sumany
mais bei problemomis ir sutarti 
ateities planai.

Tėvai vienbalsiai pasisakė už 
veiklos pagyvinimą, ruošiant 
daugiau iškylų ir daugiau d- 
vių bei tuntų sueigų.

Atlanto rajono pavasario spor
to šventės klausimu informavo J. 
Vilgalys, ragindamas kuo gau-

Bostono Žalgirio ir Baltijos tuntų sueigoje. Kairėje su 
vilkiukais stovi s. P. Kalvaitienė, kun. A. Janiūnas skaito 
maldą. Nuotr. V. Dilbos

Per skautybę — lietuvybei!

turi būti niekuomet nepamiršta. 
Mūsų motinai pradžiuginti ne
būtina brangios dovanos, skam
būs sveikinimai ar linkėjimai. 
Jai didelė dovana bus, jei mes, 
vadovaudamiesi skautų įsaky
mu, stengsimės “būti rytoj ge
resniu, negu šiandien esu ir va
kar buvau”. Ir tokią dovaną mes 
galime jai kartoti per visą gyveni
mą. Ir tikrai neatsiras nei vienos 
motinos, kuri tokia savo vaikų 
dovana nebūtų patenkinta.»

Tad, praėjus Motinos Dienai, 
nepamirškime savo gražių paža
dų ir linkėjimų, o stenkimės, 
kad mūsų motinom visos dienos 
jų amžiuje būtų šventiškos. 
Pagerbsime savo mamą ir tuo 
pačiu jausimės tikrai verti būti 
jos vaikais.

ps. B. Kidolienė

siau šventėj dalyvauti ir nedels
ti su užsiregistravimu.

Tauro t. tunt-kas K. Nemickas 
prižadėjo pasirūpinti, kad skau
tam Remti Komitetas gautų vi
sas informacijas apie suvažia
vimus, stovyklas ir vadovų la
vinimo kursus. Tėvų komitetas 
pažadėjo mielai prisidėti prie 
išlaidų sumažinimo, siunčiant 
jaunus vadovus-ves į Ąžuolo- 
Gintaro vadovų stovyklas.

Skautam Remti Komitetą 
1971-72 sudarė: J. Vilgalys — 
pirmininkas, D. Šilbajorienė — 
iždininkė A. Klivečkienė, R. Ri- 
dikienė ir P. Gvildys.

1972-73 Skautam Remti Ko- 
mitetan sutiko įeiti ir susirinki
mo buvo išrinkti: A. Klivečkienė, 
R. Ridikienė, I. Kirkylienė, A. 
Cešnavičius ir M. Jankauskas.

R. Gudaitienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI

1972 — jaunimo metų kalen
dorius. Išleido Vydūno Jauni
mo Fondas. Tekstą paruošė fil. 
s. Liūtas Grinius. Kalendorius 
apima šių jaunimo metų svar
biausias datas ir vietas, kur vyks 
II jaunimo kongreso įvairūs 
renginiai. Pateikta ir skautui rei
kalingos informacijos, pav.: įvai
rių Sąjungos pareigūnų sąra
šas, jų adresai, lietuviškos or
ganizacijos tremtyje, skautiška 
spauda ir t.t.

Trumpai, bet vaizdžiai apibū
dinta Liet. Skautų Sąjunga bei 
Akademinis Skautų Sąjūdis.

Norintieji šį kalendorių įsigy
ti, prašomi kreiptis į Vydūno 
Jaunimo Fondą, 3425 W. 73rd 
St. Chicago, III. 60629. Ka
lendoriaus kaina — 1 dol.

Atlanto rajono 
seserijos žinios

Neseniai įvykusiame Atlanto 
rajono skautų-čių suvažiavime — 
šventėje dalyvavo apie 130 se
sių ir brolių. Suvažiavimo pro
grama buvo gerai paruošta ps. R. 
Petrutienės ir, talkinant kitom 
vadovėm, buvo įgyvendinta. 
Prie programos p ra vedimo pri
sidėjo s. G. Matonienė ir sesės 
V. ir R. Aleksandravičiūtės ir 
G. Česnaitė.

Paukštyčių ir vilkiukų šventė 
įvyko gegužės 20-21 Putnam, 
Conn. Tą patį savaitgalį New 
Yorke, Kultūros Židinyje, įvyko 
M. Jankausko darbų paroda. 
Apie šiuos abu įvykius aprašy
mai bus patalpinti skautiš- 
je spaudoje vėliau.

Artėjant sporto šventei, pra
šoma visi Atlanto rajono vienetai 
ruošti savo komandas ir pavie
nes sportininkes. Rajono sporto 
vadovė vyr. sk. v.si. F. Neinic- 
kienė pateiks reikalingas infor
macijas.

Artėjant vasarai, jau pats laikas 
pradėti ruoštis ir vasaros stovyk
lai. Seserijos viršininkė s. Gi- 
landa Matonienė jau greit iš
siuntinės aplinkraščius, liečian
čius stovyklos tvarką, registra
ciją ir t.t.

GRAŽI PARAMA 
ATSTOVAM

Julius Bagdonas, nuoširdžiai 
linkėdamas jaunimo kongre
sui pasisekimo ir supras
damas jaunuolių finansines 
problemas, paaukojo Brolijos 
Jamboree Fondui šimtinę, kad 
paremtų iš toliau atvykstančius 
skautų atstovus.:

Jei šiuo gražiu pavyzdžiu ir 
daugiau rėmėjų pasektų, tuomet 
tikrai turėtume daugiau ir pa
grindo laukti bei linkėti ne vien 
pasisekimo pačiam kongresui, 
bet ir turiningesnės, geriau pa
ruoštos pokongresinės veiklos.

Juliui Bagdonui Jamboree’s 
Fondas reiškia didelę padėką.

SKAUTŲ VADAI
J. K. ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIME

Jaunimo kongreso rytinio pa
kraščio atstovų suvažiavime 
balandžio 14 d. New Yorke LSS 
Seserijai ir Brolijai atstovavo 
patys vyriausieji skautininkai: 
v.s. Lilė Milukienė ir v.s. Pet
ras Molis.

V. s. P. Molis, lankydamasis 
New Yorke, turėjo ilgesnius pa
sitarimus su Seserijos VS v.s. 
Lile Milukiene, Brolijos Jam
boree Fondo skyriaus vedėju 
s. A. J. Gudaičiu ir Tauro t. tunti- 
ninku Kęstučiu Nemicku.

aj&

Vyr. Skaučių - 
skautų vyčių 
SUVAŽIAVIMAS

Seserijos Vyr. Skaučių ir Bro
lijos Skautų vyčių skyrių vedė
jai kviečia jus visits į CIevelando 
vyr. skaučių ir skautų vyčių ruo
šiamą sąskrydį, kuris įvyks ge
gužės 27-29 netoli nuo CIeve
lando esančioj YMCA stovykloj. 
Yra paruošta turininga, prasmin
ga ir įdomi programa. Sąskry
džio tema: “Žvilgsnis į ateitį”.-

Sąskrydyje dalyvauja aktyviai 
veikią vyr. skaučių ir sk. vyčių 
būrelių ar draugovių nariai (ne 
kandi datai-ės), jų vadovai-ė s. 
Registracijos lapai ir informaci
ja jau pasiųsti jūsų vadovams. 
20 dol. mokestis sumokamas re
gistruojantis.

šio sąskrydžio proga v.s. S. 
Radzevičiūtė skiria premiją 
už rašinį tema: “Simo Kudirkos 
auka — atnaujintos kovos dva
sia”.

Konkurse gali dalyvauti tik 
vyr. skautės ir skautai vyčiai. 
Temos ilgis: 4-5 mašinėle rašyti 
puslapiai. Tema įteikiama jury 
komisijai, sąskrydžio metu. Bus 
premijuoti du rašiniai: I premija 
50 dol., II premija — 25 dol. .

Iki malonaus pasimatymo sąs
krydyje!

Simo Kudirkos stovykloje v. s. C. Kiliulis atranda pirkėjų skautiškiems reikmenim nors 
ir tiesiai iš automobilio juos parduotų. Iš k. LSB VS v.s. P. Molis, s. A; Gudaitis, s. M. Su- 
batis ir VSP v.s. C.Kiliulis. Nuotr. G. Peniko

Kaip Waterburio skautai vyčiai 
Kaziuko mugei rengėsi

Jų buvo trylika. Visi susėdę 
minkštuose foteliuose laukė bū
relio vado, kad pradėtų sueigą.

— Taigi, — atsikosėjo Algis,
— kaip žinote, šiandien nieko 
ypatingo neturiu pranešti ir nei 
jokių raštų nesu gavęs. Gal kas 
nors iš jūsų turite pranešti ko
kių minčių, idėjų ar šiaip ko?

— Ar galima tada paklausti, 
kuriam tikslui ši sueiga buvo 
šaukiama?

— Būdami vyčiai, turime ką 
nors, kaip nors veikti. Turime 
parodyti, jog mes judam, ir tuo 
duoti pavyzdį mūsų kaimyni
niam vienetam . . .

— Idėja gera.
— Žinau, — patvirtino būre

lio vadas, — blogom mintim 
nėra laiko. Kas dar turi klapsi
mų ar sumanymų? — Nie’"..j-

— Kaziuko mugė ai tinas!, —' 
prabilo vienas. o, ų

— Mugė? Kas? A, taip, mugė.' 
Prisimenat, mes visuomet gerai 
pasirodydavom per mugę. Per
nai turėjom jaukią “Meškos 
Olą”, prieš tai įrengėm “Arbati
nę”, o šiemet reikės ką nors nau
jo sukurti. Ką tu galvoji, Vla
dai?

Užkabintasis lėtai pakėlė gal
vą ir atsakė, jog jis nieko ne
galvoja, nes daug galvoti nėra 
praktiška, o be to, koks vardas 
bebūtų, dalykas esmėje lieka 
tas pats.

— Ar ne pro šalį būtų, — į- 
siterpė vienas, — įscenizuoti 
liaudies dainą “Šalia kelio kar- 
čiama”. Įsivaizduokite roman
tišką kaimo užeigą su šinkorka, 
kuri atrodo kaip šinkorka, o duk
rytės vietoje pakviesti kurią 
nors skautę.

— Mintis gera. Motyvai tau
tiški, bet jei manai, jog skau
tės duos dykai “dukrytę”, esi 
optimistas. Ją išnuomoję mum, 
taip nulups odą, jog iki ateinan
čios mugės neatsigriebsim.

— Kalbant apie karčiamą, 
man prisiminė, jog kartą Puški
nas atjojo prie karčiamos . . .

— Broli Idelfonsai, mes šian
dien nenagrinėjame rusų lite
ratūros . . .

— O “dukrytė” turi dėvėti 
“mini”, — pasigirdo nedrąsus 
balsas iš kairiojo šono.

— Nulipęs nuo arklio Puški
nas ...

— Kiek žinome, skautas pa
dorus savo veiksmuose ir dar
buose, ir “mini” čia netinka,
— įrodinėjo žemas bosas, bet ir 
jis negavo baigti, nes buvo nu
trauktas būrelio vado, kuris 
pasiūlė ta pačia proga, kadangi 
dauguma esame susirinkę (ant 
greitųjų) išrinkti naują būrelio

, NEW YORKO SKAUTAI 
AKADEMIKAI

RENGIA TRADICINĮ 
“FINIS SEMESTRI”

Birželio 3 Kultūros Židinyje 
New Yorke, 7 v.v. įvyks iškil
minga ASD ir Korp! Vytis narių 
sueiga. Po sueigos — vaišės,pa
silinksminimas. Kviečiami visi 
akademikai ir visa lietuviško
ji studentija.

valdybą, nes jo laikas baigiasi. 
Niekam neprieštaraujant, buvo 
nutarta, jog galima balsuoti už 
kiekvieną.

— Tu, Petrai, — porino Gin
taras, — būdamas tik kandida
tas, šiuo metu nuo balsavimo 
susilaikyk. Romai, išdalink kor
teles ir skaičiuoki balsus. Ne
laimingasis, surinkęs daugiausia 
balsų, ir bus mūsų naujasis va
das.

Ir nepraėjus nei dešimčiai mi
nučių, vyčiai pasveikino naują 
valdybą, kurios pirmininku ta
po Bronius, o Paulius užėmė 
kasininko vietą.

— Jum tenka lengva dalis,
— prabilo vienas raminančiai,
— nes su mumis nėra vargo. 
Nereikia ruoštis sueigom, kaip 
skautu ar vilkiuku vadam. Iš
kylaudami patys pasisfatoni pa-'' 
lapines ir dar sesėm padedam. 
Sueigas lankom tvarkingai. Pra
leidžiam tik, jei važiuojam me
džioti, esam neseniai vedę ar gu
lim ligoninėj su sulaužytais kau
lais . . .

— Palaukit. Kalbant apie kau
lus, ar nereikėtų Kęstui pasiųs
ti atviruką su visų parašais ir 
palinkėti sveikatos. Kaip žinot, 
jis slidinėdamas nusilaužė koją, 
be to, ir sesė Šarūne bei sesė 
Zita guli su sulaužytom kojom.

— Tai taip, — prabilo kaž
kuris išsiblaškęs, — liga yra 
užkrečiamas dalykas.

Čia normali sueigos eiga nu
trūko, nes Vitui, kuris Kęstą 
buvo išvežęs į kalnus, teko pa
pasakoti, kaip visa tai atsitiko, 
ir atsakinėti į įvairius klausi
mus.

Toliau buvo nagrinėjami atei
ties planai, ir išryškėjo, jog Va
sario 16 proga iškilmingą suei
gą turi būtinai pravesti sesės, 
nes jų tuntininkė Lėlė tvirtino, 
jog skautai tam nėra nei pajė
gūs nei gabūs.

— Turim pripažinti, — pra
bilo vienas mažiausiai kalbė
jęs, — jog sesės dalinai mus 
praneša. Bet dabar ir pas jas 
yra pasikeitimų, nes drauginin- 
kė Šarūnė išėjo poilsio ir jos 
vietą užėmė Irena, žinot viena 
iš “Dainuojančių rūtų”. Paukš
tytėmis puikiai rūpinasi Joana, 
o vyr. skautes tvarko Zina, kuri. 

V. s. L. Milukienė ir v.s. P. Molis su v.s.-kais šenbergais 
CIevelando vizito metu. Nuotr. V. Bacevičiaus

be to, šiuo metu ruošia “Lietu
vių dieną” Mohawk kalnuose ir 
pusėtinai džiaugiasi, kad Hart
fordas sutiko suruošti pasilinks
minimą. Ir tautinius Šokius jie 
atliks. Mes gi pravesim dainas, 
palydint gitarai ir tamburinam, 
ir, bendrai paėmus, atrodo, jog 
pradedam visi daugiau judėti, 
nes ir naujasis tėvų komiteto 
pirmininkas Jonas per tris sa
vaites spėjo du posėdžius pra
vesti.

— Visa tai girdint, — už
baigė naujasis būrelio vadas, — 
reikėtų tikėtis darbingos vasa
ros, nes turint energingus vado
vus ir “Ąžuolyno” stovykla
vietę, ko gi daugiau reikėtų?

Nubaustas Skautas

Iš Baden-Powell 
minčių c.

Ir sunkiausias gyvenimas da
rosi pakenčiamesnis, kai jam 
ramiai žiūri į akis.

-o-
Prašydami patarimo, iš tikrųjų 

dažnai ieškome pagyrimo.

Juo švelniau patarimai teikia
mi, juo jie ilgiau ir giliau vei
kia.

Kartais skautam sveika ir įdo
mu žygiuoti, o įžymiam vado
vui linksma matyti šauniai pra
žygiuojančius.

-o-
Joks vadovas nėra užmirštas, 

jei jis pašventė dalį savo gyve
nimo jaunimui, — per jį jis tar
nauja ir gyvena.

•aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2^x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.
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HOT SPRINGS, ARKANSAS
Lankėsi foto menininkas

Balandžio 9-11 Hot Springs 
vasarvietėj svečiavosi mūsų 
foto menininkas kun. Algiman
tas Kezys, S.: |. Jis yra čia 
gyvenančio Jurgio Kezio sūnus, 
nepamirštus savo tėvelio ir ret
karčiais jį aplankąs.

Lake Worth, Fla.
Neperseniausiai čia įsikūręs 

Lietuvių klubas vis auga. Šiuo 
metu jis turi apie 80 narių. 
Klubui priklauso ne tik čia gy
venantieji lietuviai, bet gy
venantieji W. Palm Beach, 
Riviera Beach, Juno Beach ir 
kitose artimose vietose. Na
riais prisirašė daugiausia nese
niai iš kitų vietovių atvykę 
asmenys, kad čia galėtų pra
leisti senatvės dienas.

Klubo narių susirinkimai į- 
vyksta kiekvieno mėnesio ant
rą šeštadienį klubo valdybos iš- 
nuo motoj svetainėj. Vasaros 
mėnesiais susirinkimų nebūna. 
. Išimties keliu priešpaskuti
nis šio sezono narių susirin
kimas įvyko Juno Beach p. p. 
Papievių naujoj, tik ką pasta
tytoj ir puikiai įrengtoj rezi
dencijoj. Namų šeimininkai, 
norėdami padaryti įkurtuves, 
sutiko priimti susirinkimą savo 
namuose. Narių bei svečių su
sirinko per 50.

Susirinkimą atidarė ir pir
mininkavo klubo valdybos pir
mininkas A. M. Augūnas, sek
retoriavo A. Bortvikienė. Fi
nansų sekretoriumi išrinktas 
kun. A. Senkus. Susirinkime 
surinkta 28 dol. kenčiančio Ku
dirkos reikalam. (Anksčiau Va
sario 16 proga surinkta 366 
dol.).

Susirinkimui pasibaigus, visi 
šeimininkų buvo gražiai pavai- 
žinti. Visi dalyviai reiškia pa
dėką už tokį puikų priėmimą.

Juno Beach lietuviška kolo
nija pradėjo kurtis labai ne
seniai, kai p. Tonikai prieš ke
letą metų ant okeano kranto 
nusipirko 13 vienetųz motelį. 
Atvykę pas juos; ’ švččlai' “pa
matė gražią vietovę ir pano
ro ten kurtis.

Klubo korespondentas

Pamaldos pranciškonų Liurdo grotoj Kennebunkporte, Maine

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENĄ — 
PIKNIKĄ

Vienuolyno
Sidabrinį Jubiliejų

Kennebunkport, Maine 
liepos 2 dieną, 1972

11:00 — Iškilmingos Šv. Mišios ir pamokslas 
Liurdo grotoje: T. Jurgis Gailiušis, 
O.F.M., provincijolas

12:00 — Pietūs
4:15 — Meninė programa — išpildo vietinis 

(Painchaud’s Biddeford) orkestras

- Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti šioje 
didžioje šventėje, pailsėti atostogų krašte, pasi
džiaugti Maine gražiąja gamta, pabūti su draugais 
ir pažįstamais, pamėginti savo laimę įvairiausiuose 
žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

Lietuviškos pamaldos
Visada, kai pas mus atsilan

ko lietuvis kunigas, stengia
masi suorganizuoti lietuviškas 
pamaldas, kurių visi mūsų 
kolonijos lietuviai laukia ir 
gausiai jose dalyvauja. Iš anks
to žinodami, kad atvyksta kun. 
A. Kezys, bandėm gauti 
katalikų bažnyčioj kamputį.

Paaiškėjus, kad katalikų 
šventovėj negausim lietuviškom 
pamaldom vietos, Jonas Ga
liūnas Konvencijų Auditorijoj 
išnuomojo mažąją salę ir sa
vais pinigais sumokėjo 45 dol. 
Už tai mūsų organizacijos ir 
visuomenė J. Galiūnui reiškia 
padėką.

Balandžio 9 toj salėj kun. 
A. Kezys, S. J., aukojo lie
tuviškas mišias. Dalyvavo be
veik visi Čia gyveną lietu
viai ir daugelis svečių. Kuni
gas savo pamoksle priminė, 
kad visų tikinčiųjų prigim
toji teisė ir Bažnyčios tėvų nu
tarimas leidžia garbinti Dievą 
savo gimtąja kalba. Lietuviai 
irgi turi teisę prašyti ir reika
lauti lietuviškų pamaldų, kai 
atsiranda proga- ir čia atsilan
ko lietuvis dvasiškis.

Pamaldos buVo baigtos gies
me Marija, Marija ir Lietu
vos himnu.

Foto paroda
• Toj pačioj salėj tuoj po 
pamaldų vyko kun. A. Kezio 
foto paroda. Ant sienų iškabinė
ti ir ant stalų išdėlioti pa
veikslai žiūrovus pririšo prie 
savęs. Reikia didelio talento ir 
pastabumo, kad foto objekty
vas užfiksuotų originalų vaizdą, 
į kurį eiliniai praeiviai vi
sai nekreipia dėmesio.

Filmai
Kun. A. Kezys yra mūsų 

tautai ir išeivijai labai svar
baus Lietuvių Foto Archyvo 
rūpestingoji dvasia. Matėm to 
archyvo paruoštą dokumentinį 
filmą “Dvylika”. Tai to filmo 
pirmoji dalis. Joje rodomi 
Vaitkus, Simutis, Krupavičius, 
Sidzikauskas, Žilevičius ir Gal-' 
dikas.

Tai brangus turtas mūsų 
tautos istorijai ir vertingas pali

kimas ateisiančiom lietuvių 
kartom.

Stebėjom ir “Į septintąjį 
dešimtmetį”. Filme vaizduoja
ma ateitininkų prieškongresi- 
nė stovykla Dainavoj ir aštun
tasis ateitininkų federacijos 
kongresas Chicagoj. Tą filmą 
pamatęs, viltingai žvelgi į lie
tuvių išeivijos ateitį ir tautos 
laisvę, nes atrodo, kad bus kas 
už tą laisvę kovoja.

-o-
Kun. Algimantas Kezys buvo 

apsistojęs pas S. ir K. Rū
kus.

Planuojama pagaminti doku
mentinį filmą apie lietuvių 
tremtinių gyvenimą Sibire. 
Toks filmas yra būtinas, nes 
visais būdais reikia stengtis nu
plėšti komunistam nuo jų vei
dų kaukes ir ateinančiom kar
tom parodyti nemeluotą teisy-

Sibiro tremties dokumenta
cija yra milžiniškas darbas, ku
ris pareikalaus daug pastan
gų, pasišventimo ir nemaža

K. Ūkana

New Haven, Conn.
Bendruomenės susirinkimas
LB apylinkės metiniame 

susirinkime balandžio 28 daly
vavo 25 asmenys. Pernai da
lyvavo 32. Apylinkėj yra 63 
nariai. Jaunimui šiame susirin
kime atstovavo Linas Žemliaus- 
kas.

Susirinkimui pirmininkauti 
pakviestas Mykolas Židonis, 
sekretoriavo Jonas Šaulys.

Valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimų punkte pami
nėtas PLB 20-metis. Susirinki
mui pageidaujant, padarytas 
pranešimas iš pernykščio apy
gardos suvažiavimo. Iš apylin
kės valdybos pranešimų ma
tyti, kad valdybos daug pa
daryta, betgi pastebėta ir ne
sklandumų. J. Šilkienė pa
reiškė mintį, kad dažnesni 
susirinkimai nesklandumus išly
gintų. Atsakymas į tai, kad 
“niekas neateitų”, ne visus 
įtikino: nekūrenama ugnis (ko
kia ji' bebūtų) gęsta! Dažnes
nis bendravimas narius suar
tina.

Į metinį apygardos suvažia
vimą išrinkti trys atstovai.

Birželio trėmimus nutarta 
minėti tik bažnyčioj, kaip ir 
praeity, birželio 11. 10:30 vai. 
bus aukojamos mišios už žu
vusius. Bus pasakytas lietu
viškas pamokslas. Prie lie
tuviško kryžiaus šventoriuje 
bus padėtos gėlės. Po trumpos 
kalbos bus giedama Marija, 
Marija.

Valdyba ir kontrolės komi
sija paprašytos pasilikti dar 
vieneriem metam. Iki šiol valdy
bą sudarė penki asmenys, bet 
šiame susirinkime pasiūlytas ir 
šeštas. Į valdybą įeina Anta
nas Gruzdys, Albina Lipčienė, 
Augustas Ramanauskas, Bronius 
Strimaitis (naujas), Jonas Šau
lys ir dr. Genovaitė Vėbrienė. 
Kontrolės komisijoj —- J. Gol- 
dupis, Z. Merkevičius ir A. 
Naikus.

Susirinkimas praėjo labai ra
miai, be ginčų ir be užsipuo
limų.

Su pasididžiavimu tenka pa
stebėti, kad susirinkime daly
vavo mūsų ankstesniosios kar
tos LB narės: M. Jokubaitė, 
J. Šilkienė, O. Norkūnaitė, R. 
Kisielienė ir M. Ramanauskienė. 

Jom atvykti nelengva, bet su
randa būdą. J. Šilkienė net 
auką Vasario 16-tos gimnazi
jai įteikė! Tai pavyzdingos lie
tuvės.

Susirinkime dalyvavo ir ne
seniai New Havene įsikūręs dr. 
Henrikas Lukaševičius.

Po susirinkimo pasikalbėta 
prie kavos puodelio ir gaba
liuko pyrago.

Vincas Šilkas, buvęs labai 
veiklus kolonijos narys, dirbęs 
lietuviškoj mokykloj, Altoj, 
LB ir kitur, paskutiniu laiku 
buvo sunegalavęs širdim. M. ir 
V. Šilkai įsigijo savo restora
nėlį, kuriame abu dirba, o sū
nus siekia aukštojo mokslo.

Šv. ' Kazimiero parapijos 
taryba nutarė suruošti geguži
nę birželio 11. Pradžia — tuoj 
po birželio trėmimų minėjimo

Suvažiavimo svečiai New Havene klausosi koncerto vakarie
nės metu. Nuotr. St. Lipčiaus

New Havene įvyko A.L.R.K. 
Moterųsuvažiavimas.Vakarie- 
nę ruošia šeimininkės: iš k. 
J. Kronkaitienė, E. Januš- 
kaitienė,ir M.Merkevičienė. 
Nuotr. St. Lipčiaus

pamaldų. Gegužinė vyks para
pijos salės kieme; kas norės, 
galės būti ir salėj; gi čia pat 
ir Wooster parkas. Šeiminin
kės stengsis ir šiais metais sve
čių neapvilti.

Algina Lipčienė
■W ■ ■ I I I— - —

Prof. Klemo 
darbai

Balandžio 30 ir gegužės 4 
New Yorke, Americana vieš
butyje, įvyko 18-tas metinis 
kongresas, kurį sušaukė Ame
rikos Aplinkos Mokslų Institu
tas (Institute of 'Environment 
Sciences). ♦

Prof. dr. V. Klemas pirmi
ninkavo sesijai, kuri nagrinėjo 
tolimąjį ekologinį sekimą ir 
skaitė paskaitą tema “Pakran
čių aplinkos tolimasis seki
mas”. Tokiam sekimui bus 
panaudojami laivai, lėktuvai ir 
satelitai.

Praeitų metų lapkričio 8- 
10 įvyko didelė konferencija 
aplinkos teršimui susekti. Kon- 
rerencija buvo sukviesta Palo 
Alto mieste Kalifornijoj. Or- 

- ganizavo septynios mokslinės 
institucijos, jų tarpe Ame
rikos chemikų draugija, aplin
kos apsaugos agentūra, JAV 
erdvių ir aeronautikos admi
nistracija.

Šioj konferencijoj prof. dr. 
Vytautas Klemas pirmininkavo 
sekcijai, kurios uždavinys buvo 
nagrinėti, kaip nafta savo 
išsiliejimais užteršia aplinką. 
Vienas iš devynių sekcijos refe-

_______Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
PROGRAMA

— PARODOS — birželio 24 - liepos 4 d. d. Jaunimo 
centre, Chicagoje
— ATIDARYMAS — birželio 30 - liepos 4 d. d. Conrad 
Hilton viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje
— STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 - 9 d. d. Kent 
Valstybiniame Universitete, Ohio
— STOVYKLA — liepos 9 - 15 d. d. Romuvoje, 
Kanadoje
— UŽDARYMAS — liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Ka
nadoje.

Apie smulkesnę programą prašom sekti spaudoje.

Lietuvos 
pasiuntinybės 
žinios

Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
su žmona kovo 14 dalyvavo 
Mauricijaus ambasadoriaus su
rengtame priėmime jų nepri
klausomybės šventės proga. 
Balandžio- 27 dalyvavo Togo 
nepriklausomybės šventės pro
ga surengtame priėmime. Ba
landžio 29' dalyvavo priėmi
me, kur buvo atžymėta The Hos
pitality and Information Ser
vice organizacijos dešimties 
metų sukaktis. Gegužės 12 da
lyvavo priėmime, kuriame bu
vo pagerbtas valstybės pasekre- 
torius John N. Irvin. Gegužės 
15 dalyvavo National banko vi
ceprezidento surengtame pri
ėmime.

Kai mirė F.B.I. viršininkas J. 
Edgar Hoover, pakviesti JAV 
protokolo šefo dalyvavo laido
tuvėse presbiterijonų švento
vėje.

Ona Kajeckienė irgi dalyva
vo visoj eilėj priėmimų. Ba
landžio 8 Australijos ambasa
dos priėmime, kur buvo su
rengta kelionė per ambasadas. 
Pajamos buvo skiriamos Wa
shington© nepagydomųjų li- 
gd'n'ių“narnų naudai'. Balandžio 
12 dalyvavo Japonijos amba
sados tradicinėj arbatėlėj; ba
landžio 20 kongreso klube, kur 
buvo pagerbtos diplomatinių mi
sijų žmonos; balandžio 20, azali
jų žydėjimo proga, dalyvavo 
Blair House priėmime. Į pri
ėmimą pakvietė valstybės sek
retoriaus žmona. Gegužės 11 
dalyvavo priėmime, kuris buvo 
skiriamas neregių draugijos nau
dai. Priėmimą rengė diplomati
nio korpuso dekanas — Nika- 
raguos ambasadorius.

Gegužės 13 Lietuvos pasiun
tinybėj buvo Baltijos diplo- 
rfiatų atstovų pasitarimas.. Bu
vo kalbėtasi Baltijos valsty
bių reikalais.

ratų buvo paruoštas ir skaitytas 
paties sekcijos pirmininko. Jis 
skaitė apie naftos susekimą 
vandenyje ir su tuo susijusią 
naujausią techniką.

DR. Vytautas Klemas pro
fesoriauja Delaware universi
tete, Newark, Del.

II PLJK Komitetas

— Juozas Petrėnas, žurnalistas 
ir buvęs įvairių laikraščių redak
torius, pakviestas redaguoti Ne
priklausomą Lietuvą Montrea- 
lyje, kvietimą priėmė ir pradėjo 
darbą.

— Cleveland, Ohio, ateitinin
kų sendraugių rengiamame li
teratūros vakare Šv. Jurgio pa
rapijos salėj gegužės 27 savo kū
rinius skaitys Birutė Pūkelevi- 
čiūtė ir Kazys Bradūnas.

— Detroit, Mich., ateitininkų 
metinė šventė įvyks birželio 4 
Dainavoj. Duos įžodį moksleivių 
Karaliaus Mindaugo draugovės 
ir studentų draugovės 
nauji nariai.

— Birutė Kemėžaitė, solistė, 
poetė, rašytoja, šiuo metu gilina 
studijas Romoj. Į Chicagą grįš 
gegužės 31.

— Rima Skorubskaitė gegužės 
5 Illinois universitete, Circle 
Campus, suorganizavo lietuviš
kos tautodailės, kultūrinės veik
los ir tautinių šokių pristatymą 
universitete. Tautinius šokius 
pašoko Chicagos “Grandis”. 
Mokomasis personalas ir stu
dentai domėjosi dainų ir tauti
nių šokių šventėmis ir lietuviš
komis operomis (Gražina, Dana, 
Jūratė ir Kastytis).

— Pennsylvanijos angliaka
sių rajono senąsias lietuvių ko
lonijas lanko kun. Algimantas 
Kezys, SJ, ir Vladas Būtėnas. 
Fotografuojami istoriniai lie
tuviškos veiklos paminklai ir 
aprašinėjami įspūdžiai. Kartu ke
liauja ir UCLA, Los Angeles, 
Calif., universitete folkloristi
kos magistro siekianti studen
tė Elena Bradūnaitė.Universite
tas pasiuntė ją į “Pennsylvanijos 
Lietuvą” užrašyti ir įrekorduo- 
ti čia dar gyvą lietuvišką tauto
saką.

— Solistė Aldona Stempu- 
žienė neseniai atostogas pra
leido Miami Beach kurorte. 
Kaip ir praėjusiais metais, gra
žiai buvo globojama Juzės ir 
St. Jazbučio motelyje.

— Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė su įvairių organizacijų 
pagalba surengė Vasario 16 
minėjimą ir visas pajamas bei 
aukas (apie 1000 kr.) paskyrė 
jaunimo kelionei į» jaunimo 
kongresą Chicagoj.

—Grandinėlė, Clevelando lie
tuvių tautinių šokių grupė po 
tautinių šokių šventės išvyksta 
į Europą ir pasirodys su progra
ma eilėj miestų: Londone rug- 
piūčio 8, Bonnoje rugpjūčio 12, 
Hamburge rugpjūčio 13, Stutt- 
garte rugpjūčio 13, Romoj rug- 
piūčio 16.

— Prof. Romas Vaštokas,antro
pologijos skyriaus vedėjas Tren
to universitete, gavo Kanados fe
deralinės vyriausybės 6250 dol. 
paramą parašyti veikalui apie 
Kanados lietuvius. Šis veikalas 
bus vienas iš 20 leidinių serijos 
apie Kanados etnines grupes. 
Savo veikale prof. R. Vaštokas 
nori pabrėžti antropologinį-ana- 
lizinį požiūrį.

— Vokietijoj XIX lietuviškų 
studijų savaitė šiemet įvyks lie
pos 17-24 toj pačioj vietoj, kaip 
ir praėjusiais metais (Stuttgart- 
Hohenheim, Paracelsusstr. 91).

— VI. Baltrušaitis,solistas ir 
Marijos gimimo parapijos choro 
vadovas, Marquette Parke, Chi
cagoj, birželio 18 su savo 60 
asmenų choru atliks Cherubini 
“Requiem”. Tuo bus pagerbti 
visi kritę ir kovoję dėl Lietuvos 
laisvės.

— 46 ekskursantai vyksta į P. 
Ameriką su Lietuvos vyčių eks
kursija. Išvykstama iš New Yorko 
JFK aerodromo birželio 22. 
Grįžtama liepos 7. Ekskursijai 
vadovauja prof. dr. J. Stu- 
kas, Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkas. Kartu vyks
ta Prudencija Bičkienė, Liudas 
Stukas ir Vitalis Žukauskas. Jie 
atliks dalį meninių programų, 
kurios bus Bogotoj, Montevideo, 
Buenos Aires, Sao Paulo ir Ca
racas miestuose.

— Detroit, Mich., ateitininkų 
sendraugių nauja valdyba pasi- 

I skirstė pareigomis: dr. A. Darnu
sis — pirm., M. Bajorūnienė — 
sekr. ir Step. Smalinskas — ižd.
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TO PLACE 
YOUB AD 

CANCEL OR CHANGE 
._ TeU GL2-29Q3 

'SERVICE

A. M. WEARY CO.

ENGRAVIN^RUBBER

STAMPS LAMINATION 
2127 2nd Ave.

NEW YORK CITY
109-110 St. Call 876-1309

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 & oj>er- 
ated by Mario De Sands “If you 
really want your car to go see Ma
rio”. 609-465-5607

SAL’S MAINTENANCE 
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors, Panels 
Cabinets Cleaned & Waved 

All Work-Guaranteed 
Call 212 356-0918

RUBISH removal 
Clean'Basements & Cejlers 

AllWork Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

Furniture & Piano Refinishing 
All Finishes, Caning 
Restoring Antiques ■ 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

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

TRIPLE STATE 
CONTRACTORS 

926 Allerton Bronx 
Interior-Exterior Painting 

Home Remodeling, Furniture Repairs 
& Decorating, Windows Repaired 

Free Estimates 
Call 597-9000 Ext. 100

JOHN TYRRELL AND SONS

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

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

LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 
SVEIKINS JUS, NUVYKUS 

Į LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

1 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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo 5 lai 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis, THreletrvrfiiR Ar 
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 stot}. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 178 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me WWTT 
1430 ML Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

Kreipkitės į

Litas Travel Service 
87-18 Lefferts Blvd.

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

SERVICE

HOME TYPING DONE 
Statistical & All Types 

Call Any Time, We Pick up 
& deliver 

Call 266-5706

ROCHESTER FLOOR WAXING 
449 Linden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed 
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

SAL BARBERA 
PAPER HANGER 

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

N1 5-7641

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.

Burgler and Fire Protection. Wake Your 
Home safe from Fire and Burglars by 
installing the New Protect a Card fold
ing and Gate zee. by the Fire and Police 
department. Approved by the Board of 
Standards N. Y.C. Call: 771-4652 Apart

ment Protection Co. Loc. 709552

■ ..................... . ...... I.

CUSTOM WALL MIRRORS
Buy Direct from factory, 1/4 in. P.P.G.

Wholesale to Individuals. We also have 
Storm Windows & Storm Doors and 
Tub Enclosures. Free Installation Call 
256-06059 A.M. to 6 P.M. .Mon. to Sat.

"MICHAEL’S
Local and Long Distant moving 

Household & commercial, Reliable 
Service by Professionals Low Rates 

and Fast 24 Hour Service Call 741-1041

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N. V. 11208 

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

MEMORIAL DAY 
SALUTE

MIKE’S SUNOCO SERVICE

STATION
Open 24 Hours a Day 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service

Tires, Batteries & Accessories 
We Give S&H Green Stamps 

Market and Griffith St. Salem, N.J. 
Call 609 935-9703

- - ■________________

B.T.L 
Boat Transit Inc.

Hauling New & Used Boats in All 48 
States

P. O. Box 244
Deepwater, N.J. 

609-299-0670

BELLEVUE TRUCKING CO.
Interstate Highway 295 

and New Plant Road 
Deepwater, N.J. 

Call 609-299-6500

FLORENCE EMORFO SALON 
“Emorfo” the Beautiful 

Late Nite Thurs 
438 Pittsfield Street 

Pennsville, N.J. 
Dial 609-678-5842

A-l AUTO BODY
Collision Experts

■ 1827 Willow Ave. 
Weehawken, New Jersey

Call 201-867-1198

ROCKY’S MILLTOWN SHELL 
All Types of Repairs 
Electronic Tune-up - 

Road Service
Ryders Lane & Milltown Rd. 

East Brunswick, N. J. 
Call 201-254-4435

MOUNT VERNON 
TRAVEL CORP. 
16 Gramatan Ave. 

Mount Vernon, N. Y.
Group & Individual 

Call 914-MO 8-8888

P & D SERVICE 
COMPLETE AUTO SERVICE 

27 West Hazelwood Ave.

Rahway, N. J. 
Call 201 381-0124

HI-SPIRITS INC.

For the Finest of Wines

and Liquors 
Hackettstown Mali Mountain Ave. 

Hackettstown, N.J. Call 201 852-0333

CENTRAL QUEENS ICE & 
ice cube co. inc.

Dry Ice 24 Hour Service, Deliveries 
throughout L. I., Ice Sculptures Design
ed and Colored, Wholesale & Retail 357 
North Service Road, Roslyn Htgs. Call 

516-621-4098 OR 212-HO 4-7521

BERGEN TEXACO
Open 7 Days a Week 

Complete Auto Service 
Mercedes Benz & V. W. Specialists

502 Terrace Ave.
Hasbrouck Heights, N. J.

Call 201-288-9789

WESTFIELD SHELL SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week. General Auto 
Repairs, Road Service, Tires, Batteries 

& Accessories
215 North Ave. East, Westfield, N.J. 

’ Call 201 232-9839

MILU BUS SERVICE INC.

P.O.B. 163 
Matawan, N. J. 

Dial 201 566-4068 or 5437 
Ask for Mr. Peter S. George

TURNPIKE GARAGE
Towing Service 

Complete Body & Fender Work 
Auto Painting, Auto Repairs 

139 Hanburg Turnpike 
Butler, New Jersey 
Call 201 838-9785

IMS 
PAINTING & CONTRACTORS 

Commercial & Institutional 
Vynai Wall Coverings 
112 North Broadway 

Gloucester, N.J. 
Call (609) 456-6884 

Ask for Tom 

nmnorTare^ursincThomi?" 
1412 Marlton Pike 
Cherry Hill, N. J.

Approved by the Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals. Approved 
by State of N. J. Medicare, N. J. Nursing 

Home Association
Visit or Call Information 1-609-428-6100

J. D. AUTO BODY 
Collision Repair 

Complete Car Painting

All Work Guaranteed 
Route 33 R. D. 2 Box 427 

Freehold, N. J. 
Call 201 462-8747

0 DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. 8.
77-01 JAMAICA AVBftfUK 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

DISPLAY

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

Call 201 223-9672 
Ask for Mr. Steve Mauranas

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

TINA FUR FASHIONS 
Finest of Imitation Furs 

We Sell at Discount Prices 
Latest Styles 

304 9th Street 
Jersey City, N. J. 

Call 2 01 795-1886

NITO’S 
MEXICAN FOOD 

Luncheon, Dinner, Supper 
Bar and Cocktail Lounge 

Guitar Music, Banguet Facilities 
Authentic S. of the Border 

Atmosphere
85 Washington Place (off 6th Av.) 

Open 7 days Res.: 777-5207

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

ROYAL INN 
MOTOR LODGE 

Under New Management 
1177 Northern Blvd.. 

Manhasset, L. I. N.Y.

Newly Decorated, Air Conditioned, 
T.V., Swimming Pool, Open All Year 

Round. Call 516 MA 7-5300

ACTIVE HEARING AID CENTER
8009 5th Avenue Brooklyn, N.Y.

Now you can hear in Church, T.V. 
and Conversation

Complete price $79.95 Call 833-9848

4

CAMP NAVAJO IN 
VERMONT 

For Boys and Girls ages 8-16 
Located in Beautiful Green Mountains 
A Truly Western Riding Camp, 6 Day

Pack Horse Trips, Majoring in Basketball 
Clinic, tennis, two pools, crafts, archery 
etc.

Rates $500 Season,

$260 month, $75 weekly

(8 weeks) (4 weeks)

Write for 24 page color brochure 
Camp Navajo, Moretown, Vt. 05660 

(802) 496-36.56

Outdoor Flea Market 
April 1st and every Saturday 

THE PENNY FINCHER 
Space S5 

392A Tolland St., East Hartford, Conn. 
203-528-6610 203-528-7922

fLVAFEMALS

Ave., Roslyn, L. I.

Geriausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė “Sek 
pasaką”. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja “Meškiuką Rud- 
nosiuką”,“Laumę Daumę”/*De- 
vyniabrolę”, “Karalaitę ir ože
lį”. Kaina 6 dol.', persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad- 
ministra ijoj.______________

OLYMPIA 
ROYAL 

GRUNDIG 
ZENITH

SPARTA
Drive ___
K*r*,M.Y 11731 
I 757 OOSS

ŠACHMATAI
Veda Kazy* Merkia

— LIFE žurnalas nr. 19 į- 
talpino ilgoką straipsnį su daugy
be nuotraukų, vaizduojančių 
Bobby Fischerį> kaip jis mankš
tinasi ir stiprina savo kaną bū
simai kovai prieš pasaulio čem
pioną B. Spaskį.

Amerikietis Bobby Fischer 
liepos 2 pradės Islandijos sos
tinėj Reikjavike 24 partijų mat- 
čą prieš pasaulio čempijoną Bo
risą Spaskį. Šachmatų pasau
lyje Fischerio vardas simboli
zuoja nepaprastą jėgą. Neste
bėtina, kad ir lietuvių spaudoj 
aptinkamas palyginimas: “Kau- 
šilaitė, laimėjusi penktą kartą 
Lietuvos moterų šachmatų pir
menybes, žaidė kaip Fišeris”.

Anglijos Stocktono turnyrą 
laimėjo Danijos didmeistris 
Bent Larsen, kuris po praloši
mo prieš Fischerį (0-6) buvo 
ilgokai nustojęs formos. Da
bar matome jį pralenkusį Veng
rijos didmeistrį Portischą, Ju
goslavijos — Gligoričių, Parmą, 
Liubojevičių, Rumunijos — 
Gheorghiu ir Švedijos — Ander
soną.

Rytų apygardos jaunių šach
matų pirmenybės, turėjusios 
įvykti gegužės 21, South Bos
tone, yra atšauktos. Nauja tų 
pirmenybių data bus paskelbta 
vėliau.

Massachusetts High School 
pirmenybes laimėjo Boston 
Latin H.S., kurios eilėse sėk
mingai žaidė trylikametis To
mas Girnius, pelnęs savo ko
mandai 4 su puse tš. iš 5 
galimų.

Chess Harizons gegužės nr. 
paskelbė MET lygos lenteles 
po 14 ratų. A divizijoj: MIT, 
Harvard, Cambridge, Lithua
nian, Boylston Boston Univ., 
Harwich, Northeastern, Har
vard Club, C.T. Main. Užbaigos 
lentelė turės kiek pasikeisti, 
nes lietuvius pralenks Boyls
ton klubas.

Boylston Open, gegužės 
13-14 turnyrą Bostone laimėjo 
ekspertas iš Bulgarijos Budin 
Genov, pralenkęs meistrus J. 
Peterą ir D. Harringtoną. Pir
muoju “A” klasėj baigė Bruce 
Leverett iš Harvardo, o “B” 
klasėj laimėjo Kazys Merkis, 
pelnęs 3 su puse tš. iš 5 ga
limų.

Lietuvių kompozitorių dainų 
rečitalis, Sol. S. Klimaitės: 
Kaitink, šviesi saulute, Koks 
ten lengvas poilsėlis, Mamyte, 
Serenada, Vakaras. Obelių žie
dai, Rūta, Kad širdį tau 
skausmas, Ežerėlis, Dukružėle, 
Debesėlis, Siuntė anyta, Rods, 
parpulsiu ir Tulpės. Mono, 5 
dol.

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

WOMAN — RESTAURANT 
Middle aged woman for pantry work 

Experience not necessary. Year round 
job. Call Manager 
(516) MA 1-2200 

Wee Tappee .In Mineola and Warner

Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Turime pardavimui lietuviškų 
nenaudotų pašto ženklų, įvai
rių pinigų kolekcijų, įvairių 
medalių, plokštelių ir knygų 

‘iki 1941 metų. Mūsų adresas:
L. Goldberg Numismatic, 
Belgielei 50, 2000 Antwerpen, 
Bel gi e-Belgium.

RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS*. IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

17 dol.: kun. dr. V. Pavalkis, 
Milipitas, Calif.

15 dol.: kun. J. J. Baka- 
nas, Worcester, Mass.

12 dol.: Z. Krasauskas, Chi
cago, Ill.

7 dol.: kun. F. Ruggles, 
S. Ruginis, Brooklyn, N.Y.:
M. Vilkas, Richmond Hill,
N. Y., A. Kepalas, Woodha
ven, N. Y., kun. dr. J. J. Gra- 
bys, Watervliet, N. Y., A. Ma
celis, Commack, N. Y., E. Sa
kas, Buffalo, N. Y., J. Skla- 
daitis, Philadelphia, Pa., R. 
Frankas, Bristol, Pa., A. Kai- 
nauskas, Plainville, Conn., V. 
Malinauskas, Stamford, Conn., 
V. Liauba, So. Boston, Mass., 
B. Andrašiūnas, Milwaukee, 
Wis.

Po 5 dol.: F. Dimas, Ridge
wood, N. Y., R. Mainelis, Sun
nyside, N. Y., S. Remeza, Broo
klyn, N. Y., Z. Rakštelė, 
Richmond Hill, N. Y., P. Cin
kus, Milan, Pa., A. Zavadskas, 
New London, Conn., B. Vyžas, 
Jersey City, N. J., M. Garolis, 
Miami Beach, Fla., J. Sherman, 
Hot Springs, Ark.

Po 4 dol.: M. Žilinskas, 
Ronkonkoma, < N. Y., N. Um- 
brazaitė, Brooklyn, N. Y., L. 
Moruzas, Richmond Hill, N.Y.,
J. Andryauskas/ Bronx, N. Y.,
K. Čiurlys, E. New Bruns
wick, N. J., G. Ceras, James
burg, N. J., V. Sabaliauskas, Co
lonia, N. J., J. Vidūnas, Wor
cester, Mass.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: 
K. Račkauskas, S. Slagus, A. 
Ošlapas, V. Gaigalienė, S. 
Kazakauskas, P. Kaladis, V. 
Kondrotas,. Richmond Hill, M. 
Navickas, J. Stankus, J. A. Mi
lius, S. Česnauskas, Brooklyn, 
N. Y., V. Savukynas, J. Navic
kas, V. Vaičiulis, P. Rozevi- 
čius, J. Blaževičius, H. Calitis,- 
A. Koncė, Woodhaven, B. Oniū- 
n-as, J. Mickevičius, Maspeth, 
M. Savinis, V. Žukas, A. Pet- 
rikienė, Great Neck, P. Bilė- 
nas, Nanuet, dr. A. Goeldne- 
ris, Flushing, dr. J. K. Valiū
nas, New Rochelle, E. Verba, 
Massapequa Park, V. Keiba, M. 
Yancis, Rochester, M. Jonaitis, 
Patchogue, A. Reivytis, Middle 
Village, N. Kulbok, Scarsdale, J. 
Burdulis, Shirley, V. Butas, 
Kew Gardens, M. Skirmont, Val
ley Stream, V. Naronis, New 
Hyde Park, V. Lalas, Jack- 
son Hts., P. Juška, Elmhurst, 
R. Giedraitis, Smithtown, A. 
Daunys, Syosset, G. Stančius, 
Mt. Vemon, P. Žilionis, N.Y.C.

Iš N. J. valst.: A. Sprainaitis, 
A. Stankaitis, Paterson, J. Ar
nas, J. Tamasauskas, Fair 
Lawn, J. Baužys, Keamy, A. J. 
Jonys, Delanco, A. Yunca, Ro- 
binsville, M. Navickas, Piscata
way, W. Shestak, Elizabeth, 
J. Stanaitis, Sussex, A. Liudvi- 
naitis, Linden, dr. J. Giedrikis, 
So. Orange.

Iš Pa. valst.: S. Jurskytė, P. 
Pleinis, Philadelphia, V. Žilins
kas, Pittsburgh, C. Prapuole
nis, Forty Fort, A. Benderius, 
Muney.

Iš Conn, valst.: M. Petraus
kienė, Hartford, A. Pilvelis, 
A. Ustjanauskas, Z. Gavė
nas, W. Hartford, G. Jezukai- 
tis, C. Valuckas, Waterbury, K. 
Jurkevičius, Wethersfield, V. 
Valiušaitis, Stamford, S. Marū- 
nas, Woodbury.

Iš Mass, valst.: O. Margai- 
tienė, S. K. Griganavičius, V. 
Dainys, U. Saduikis, So. Boston,
A. Markevičius, B. Mudėnas,
B. Tamulevičius, Worcester, E. 
Cibas, Milton.

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

Prano Naujokaičio romanas 
— Pasisėjau žalią rūtą —šią 
savaitę atspausdintas Darbi
ninko spaustuvėj ir įrištas. 
Knygos dalis praeitais metais 
buvo spausdinta Darbininko at
karpoj.
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MOTINŲ

BROOKLYNE

21, Brooklyne, Apreiškimo para
pijos didžiojoj salėj, tuoj po su
mos įvyko jaukus pobūvis, su
ruoštas jaunimo kongreso New 
Yorko komiteto- Buvo pagerbtos 
lietuvės motinos.

vadovavo Aldona Rygelytė.
Apreiškimo parapijos klebo-

Jūratė Veblaitytė — Litch
field

NAUJA MUZIKOS 
MAGISTRĖ

Jūratei Veblaitytei-Litchfield 
Kolumbijos universitetas New 
Yorke suteikė muzikos magist
rės laipsnį. Prieš keletą metų 
ji vadovavo Eliza be th o lietuvių 
šeštadieninės mokyklos vaikų 
chorui. Jūratė specializavosi di
rigavimo, chorvedybos, balso la
vinimo ir muzikos dėstymo sri
tyse. Ji taip pat yra parašiusi

Algis Norvilą su humoru pa
kalbėjo apie telkiamas lėšas 
jaunimo kongresui.

Vaidinimėly, pavadintam 
“Onutė bobutė” dalyvavo mūsų 
jaunučiai — Aina Bemier, Rasa 
Vilgalytė, Justas Vilgalys (jo 
mintis ir režisūra) ir Andrius Ra-

vestuvines liaudies dainas. -
Birželio 2, penktadienį, 8 v.v., 

Horace Mann auditorijoj, Ko
lumbijos universitete, 120 St. ir 
Broadway, New Yorke ji atliks 
dainų rečitalį. Fortepionu paly
dės Albinas Prižgintas, žinomas* 
vargonų virtuozas. Fleita pritars 
William Powell. Bus dainuoja
mi Rameau, Mozarto, Schuberto, 
Brahmso, Schumanno, Strausso, 
Menotti ir K.V. Banaičio kū
riniai.

Jolita Gudaitytė (11 metų) gro
jo akordeonu.

Leonardas Žitkevičius skaitė 
porą savo eilėraščių, skirtų jauni
mui bei motinom.

Savo kūrybą skaitė ir jaunu
čiai — Gina,Vebeliūnaitė, And
rius Rajeckas ir Audronė Kati- 
naitė.

Aina Bemier, Rasa Vilgalytė. 
Vilija Katinaitė ir Danutė Nor- 
vilaitė dainavo. Jos sugebėjo dai
nuoti ir kartu su publika, susė
dusia prie stalų (buvo dainuoja
ma daina “Siuntė mane motinė
lė”, kurios melodijai mergaitės 
išradingai pademonstravo ir

tą).
Gina Vebeliūnaitė ir Tauras

PAGERBĖ DIRIGENTĄ

Perkūnas gegužės 13, šeštadie
nį, gastroliavo Newarke. Ten 
Lietuvos vyčių 29 kuopa ren
gė jų koncertą ir šokių vaka
rė.

Baigiant koncertą, choras 
padarė staigmeną savo diri
gentui Vytautui Stroliai. Jam

muzikinės veiklos sukakties 
proga.

Savo muzikinę veiklą V. 
Strolia pradėjo gana anksti, bai
gęs gimnaziją. Tai buvo Uchtė- 
je, Vokietijoj. Tada jis pradėjo 
vadovauti lietuvių chorui.

Perkūno choras šią sukaktį 
mano prisiminti rudenį ir su
rengti didesnį koncertą.

Poetas ir dramaturgas Stasys Santvaras gegužės 27 
sulaukia 70 metų. Jo pagerbimas rengiamas šį sa
vaitgalį Bostone.

ŽINIOS—

Birželio išvežimų minėjimas 
Bostone rengiamas birželio 10, 
šeštadienį. 7:30 v.v. šv. Petro 
bažnyčioj bus mišios išvežtųjų 
intencija, po mišių salėj po baž
nyčia bus ir pats minėjimas. 
•Programoj dalyvauja Šv. Petro 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Jeronimo Kačinsko.

Minint Lietuvos paaukojimą 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai, 
Bostone gegužės 14 buvo specia
lios pamaldos. Mišias aukojo 
ir gražų pamokslą pasakė klebo
nas kun. A. Baltrušunas. Jis prisi
minė Bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoj. Buvo pakartotas pa
siaukojimo aktas.

Poeto Stasio Santvaro 70 metų 
pagerbimas bus gegužės 27, šeš
tadienį, 7:30 v.v. Tautinės Są
jungos namuose. Pagerbimą ren
gia specialus komitetas, jį pra
veda rašytojas humoristas Anta-

BOSTONE DEMONSTRAVO PRIES SOVIETŲ
PERSEKIOJIMUS
Bostono apylinkėj gyveną uk

rainiečiai gegužės 13 surengė 
demonstracijas prieš ukrainie-

Savo platinamuose atsišauki
muose jie suminėjo visą eilę 
suimtą rašytojų, literatūros kriti-

čiutei — vyriausiai amžium šio ' 
pobūvio dalyvei Juzei Vebeliū- 
nienei.

Vėliau, Antanui Razgaičiui 
grojant akordeonu, beveik visa 
publika šoko. Kas nešoko, tas ga
lėjo pasidžiaugti šokėjais, nes jie 
buvo įdomūs: sūnūs šoko su- 
motinom, jaunuoliai su vyres
niais ir pan.

Loterijai suaukoti šių dailinin-

nušo, P. Jurkaus, J. Rūtenio, M. 
. Vainiūtės ir M. Žukauskienės.
Be Šių, ne visų išstatytų, dar bu
vo matomas V. Kulpavičiaus 
darbo Vytis, taip pat ir kitas kū
rinys, pažymėtas B. Kidolienės 
auka.

Publika buvo skaniai pavaišin
ta.

Sidabrinio Varpo kepykla Šia 
proga paaukojo pyragą.' Kiti 
skanumynai buvo sunešti P. San- 
danavičiaus ir kitų.

(Smulkiau apie jaunimo kong
reso New Yorko komiteto veiklą 
rašoma šio Darbininko numerio

Brangiam vyrui, sūnui ir broliui

Vaidotui Jakui
mirus, žmoną Danutę ir vaikus, motiną Sofiją, brolį Rimą 
ir šeimą, seserį Rūtą ir šeimą ir artimuosius skausme 
nuoširdžiai užjaučiame.

Vaclovas ir Konstancija NENORTAI
Vytenis ir Birutė NENORTAI 

Gintaras ir Marytė NENORTAI

Brangiai mamytei

- Julijai Abakanavičienei
mirus, jos dukrai Eugenijai, žentui KlemensuiPreleikams 
ir anūkei Jūratei nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Gražina, Petras, Daiva ir Erikas

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

tog rafijas.

lietuvius, latvius, estus ir armė
nus. Lietuviai irgi atsispausdino

Batuno lietuvių sekcijos me
tinis susirinkimas gegužės 
1 Lietuvių 
Brooklyne 
į Batuno 
metam. Į 
kandidatais 
las, Helen 
kienė, Benediktas Budrevičius, 
Peter Wytenus ir Vytautas Jur- 
gėla. Į direktoriatą antrinin
kais kandidatuoja — prel. Jo
nas Balkūnas, P. A., Aleksand
ras Vakselis, Dalia Bulgarytė, 
Elena Miklienė ir Nastutė Um- 
brazaitė. Direktoriatą renka 
tik pilnateisiai Batuno nariai, 
gyveną visuose kontinentuose.

susirinkimas
Kultūros Židiny 

išrinko kandidatus 
vadovybę kitiem 

Batuno direktorius 
yra Kęstutis Mik- 

Kulber-Kulbo-

Šatrija, N. Y. Liet. Bendruo
menės tautinių šokių grupė, ku
riai vadovauja Birutė Radziva- 
nienė. važiuoja į IV-ją tautinių 
šokių šventę. Šventė bus liepos 
2 Chicagoje. Savaitė prieš šven
tę, birželio 24, 6 v.v. Apreiški
mo parapijos salėj Šatrija ruo
šia savo pasirodymą, kur bus 
pristatytas šventės repertuaras. 
Šokėjų tėvai, šeimos, šeimų

draugai bei pažįstami kviečiami 
atsilankyti į šią Šatrijos šventę. 
Šiuo metu Šatrija renka aukas 
kelionės išlaidom padengti. Va
dovė ir šokėjai nuoširdžiai dė
koja visiem, kurie Šatriją parė
mė auka.

lietuvių pasirašytą peticiją Jung
tinėm Tautom. Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. A. Kontautas

nas kūn. A. Baltrušunas. Jis kal-

šė pranešimą spaudai. Prane
šime surinkta daug žinių apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoj. Iš 12 
Lietuvos vy skupų dabar yra tik 4, 
iš 1439 kunigų dabar likę tik 
808. Seniau klierikų metinis 
skaičius buvo 425, dabar leidžia
ma stoti tik 35. Iš 1047 bažny
čių beliko tik 626, kitos užda
rytos, paverstos sandėliais.

Bostono - lietuvių plakatuose 
buvo tokie šūkiai — Modem Sla
very Product of USSR, USSR Pri
son of Nations, Siberia is rich 
with Graves, We Demand Lith
uanian Seaman ir t.t.

mą.
Buvo priimtos rezoliucijos, 

kurios buvo greit persiųstos

Sekmadienio laidoj Boston 
Globe ir Record American įsi
dėjo aprašymus apie demonstra
cijas.

Common.. Pradėta .. Amerikos, 
„ukrainiečių, lietuvių, „.himnais.
Sukalbėta malda. Pagrindinė 
kalbėtoja buvo Amerikos kong
reso atstovė Louis Day Hicks. 
Dar kalbėjo ukrainiečiai ir lie
tuvių Šv. Petro parapijos klebo-

SENATORIAI APIE 
KUDIRKOS IŠLAISVINIMĄ

Senatorius Jacob K. Javits iš 
New Yorko ir senatorius Philip 
A. Hart iš Michigan kreipėsi į 
Valstybės departamentą Laisvės 
Žiburio radijo iš New Yorko 
ir Americans For Simas komi
teto vardu dėl Kudirkos išlaisvi- 

t nimo. ... . -
Abu gavę atsakymus iš David 

M. Abshare, assistent secretary 
for

nas Gustaitis. Apie Santvara kū
rybą kalbės poetas Henrikas Na- 
gys, aktoriai Jonas Kelečius ir 
Stasė Kielaitė-Kelečiuvienė,abu 
iš Chicagos, skaitys sukaktuvi
ninko kūrybą. Kalbės ir pats poe
tas Stasys Santvaras.

Jeronimo Kačinsko sukurtą 
saksofonų kvartetą atliko Berk- 
lee muzikos mokyklos mokytojų 
kvartetas. Gegužės 12 J. Kačins
ko “Transcendentines išraiškas” 
atliko Cresgie auditorijoj Cam
bridge, Mass. Veikalą prieš ke
lerius metus užsakė M.I.T. mu
zikos departamentas. Grojo M.I. 
T. koncertinis pučiamųjų or
kestras, John Corley vadovau
jamas. Vargonų partiją atliko 
Curtis Instituto graduantė A. 
Jungas.

Kultūros Klubo paskutiniame 
šio sezono susirinkime kalbė
jo doktorantas Mykolas 
Drunga, kuris MIT ruošiasi fi
losofijos doktoratui. Jis kalbėjo 
apie nesąmonių vaidmenį moks
le ir filosofijoj. Kalbėjo įdomiai, 
parodydamas savo gražų išsilavi
nimą. Po paskaitos Stasys Lū
šys prisiminė šio klubo 21 metų 
sukaktį ir pasveikino du iš pir
mųjų buvusių šio klubo stei
gėjų, kurie šiais metais šven
čia savo amžiaus sukaktis: rašy
tojai Antanas Gustaitis 65 metų 
ir Stasys Santvaras — 70 metų 
amžiaus sukaktį. Jie abu klubo 

vicepirmininkių buvo apdova
noti po tortą. Kitas klubo susirin
kimas jau bus rudenį. Naujoji 
valdyba dar nesudaryta.

II PLJ kongreso finansų ko
mitetas Bostone, baigdamas pi
niginį vajų jaunimo kongresui 
remti, rengia to darbo pabaigtu
ves birželio 2, penktadienį, 7:30 
vai. vak., Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. Fourth St., So. 
Bostone. Į tas pabaigtuves malo
niai kviečia visus vajaus dar
buotojus, talkininkus, rėmėjus ir 
aukotojus kartu pabuvoti ir jau
kioj aplinkumoj pabendrauti. 
Pabaigtuvėse bus atliktas ir pas
kutinis vajaus darbas — loterija. 
Laimėjusieji turės progos pa
siimti savo laimikius, o nelaimė- - 
jusieji, kartu su laimėjusiais,

KEARNY, NEW JERSEY
Parapijos tradicinė geguži nė-

relations, 
ruošdamas 

savo kelionės programą, dar vis 
yra labai susirūpinęs’ Kudirkos 
tragedija ir jo likimu.

Gauti laiškai teikia vilčių, kad 
Kudirkos reikalas bus iškeltas 
Maskvoj.

lietuviškam jaunimui remti. 
Laukiama gausiai atsilankant.

Trans-Atlantic Travel Serv
ice ir Globe Parcel Service, Ine.; 
393 West Broadway, So. Boston, 
Mass., 02127, tel. (617) 268-8764, 
praneša, kad birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais į- 
staiga bus uždaryta. Darbo va
landos kasdien nuo 9 vai. iki 5 v.

piet.
Gegužinė ruošiama parapijos 

žemės sklypuose, kurie yra apau
gę medžiais ir krūmais, turi vė
sią priedangą piknikauti ir nuo 
visų rūpesčių keliom valandom

susitikti draugus, pažįstamus, iš
sikalbėti ir prisiminti seniau

sivaišinti.
Į šią geguži nę-pikni ką suva- 

žiuoija ne tik vietiniai, bet at-

kių. Tikimasi ir šiemet sulaukti 
apsčiai svečių.

Piknike bus daug įvairumų, 
gardžių valgių ir gėrimų.

Klebonas kun. D. Pocius ir 
piknikui ruošti komitetas daro 
visa, kad gegužinės dalyviai pil
na to žodžio prasme būtų paten
kinti.

J. Mėl.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

Dviejų savaičių

rudens — žiemos

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Kaina nuo $619.00

Išvyksta iš Bostono/New Yorko 
RUGSĖJO 14 d. 

ir 
GRUODŽIO 21 d. 1972

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėlinkite!
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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALBKED W. AKCHIBALD, FTeSIdent

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jokias J. Grigais. Reikale 
su patarnautojais gedima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets

• Regular a/c—
• 2 year Term Deposit — 6%

t
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Demonstracijos rengiamos šį 
sekmadienį, gegužės 28 d., 1 v. 
popiet Times Square, Manhat
tane, protestuojant prieš Sovie
tų persekiojimus Lietuvoje. Visi 
kviečiami kuo gausiausiai da
lyvauti. Demonstracijas rengia 
specialus New Yorko lietuvių 
komitetas.

Jaunimo kongreso finansų ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
dr. Juozas Kazickas, gegužės 
19, "penktadienio vakarą Kul
tūros Židinyje buvo sukvietęs 
spaudos konferenciją. Dalyvavo 
komiteto nariai ir padarė pra
nešimus, taip pat ir pirmininkas 
supažindino su komiteto veikla, 
kiek surinkta ir kiek dar reikia 
surinkti pinigų, kokiais būdais 
tai daroma. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad New Yorkas yra la
bai atsilikęs^ dar tik pradėjęs 
savo kvotą rinkti. Konferencija 
užtruko dvi valandas. Vėliau 
komiteto pirmininkas dr. J. Ka
zickas visiem surengė priėmimą. 
(Plačiau kitame nr. Šiame nu
mery apie jaunimo kongresą 
žr. 3 ir 5 psl.)

Į poeto St. Santvard 70 metų 
pagerbimą Bostone šį savaitga
lį iš New Yorko važiuoja dail. V. 
K. Jonynas, V. Rūtenienė, Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Liet. Dailininkų S-gos susirinki
mas buvo gegužės 21, sekmadie
nį pas dailininką V. K. Jo
nyną studijoj. Apsvarstyti 
rudens parodos reikalai. Paroda 
bus rengiama rudenį Kultūros 
Židinyje. Kalbėta taip pat ir apie 
naujų narių priėmimą. Sąjungai 
dabar pirmininkauja dail. Albi
nas E Įskųs.

Dail. Irena D. Griežė dalyvavo 
Jersey City parodoj, į kurią pa
veikslus buvo atsiuntę dailinin
kai iš visos Amerikos. Pa
veikslus atrinko jury komisija. 
Paroda buvo balandžio 10-20. 
Gegužės 6-12 dalyvavo Bronxo 
meno festivalyje, kur jury komi
sija jai paskyrė aukso medalį 
ir piniginę premiją.

Eugenija Karpiūtė, Amerikos 
lietuvaitė, veikli Lietuvos vyčių 
narė, persikėlė į naują butą. Da
bar jos adresas yra Miss E. Kar
pus, 100 Linwood St., Brooklyn, 
N. Y., 11208. Tel.: 647-6932.

Nuoširdi padėka LB New 
Yorko apygardos valdybai už 75 
dol. auką Kultūros Židinio išlai
kymui.

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 Bushwick 
Ave., Brboklyne. Po pamaldų 
vykstama į Cypress Hills kapi
nes, kur bus lankomi miru
siųjų ramovėnų ir šeimų na
rių kapai*. Ramovėnai, Birutietės 
ir Bičiuliai kviečiami dalyvau
ti.

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

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.

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

Kęstutis Miklas gegužės 21 
perrinktas Batuno prezidentu 
antram terminui. Jo pastango
mis visi posėdžiavę buvo supa
žindinti su įvykiais Kaune.

L.K. Moterų S-gos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 4. Tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Susi
rinkimas įvyks Apreiškimo para
pijos žemutinėj salėj, tuoj po 
sumos, 12 vai. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

Antanas Vaitekūnas, JAV ar
mijos Lt. pulkininkas, su žmona 
Alice atostogauja Madride, Is
panijoj. Jo motina Elena Vaite- 
kūnienė prižiūri jų vaikus ir na
mus Annandale, Virginijoj.

Šeštadienio popietės (bingo 
žaidimai), vykusios Flatbush 
salėj, yra perkeliamos į Rich
mond Hill salę, 117 Hillside Av., 
ir bus pravedamos ketvirtadie
nių vakarais 7:45 vai. Ateinančią 
savaitę vietoj ketvirtadienio 
(birželio 1), bus pirmadienį (ge
gužės 29) ir šeštadienį (birže
lio 3) 12:30 vai. popiet.

Maironio lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigia birželio 3, 
šeštadienį. Tada bus mokykloj 
speciali programa. Abiturientų 
išleistuvės bus birželio 4, sek
madienį, Kultūros Židinyje. Pa
maldos bus 11 vai., po pamaldų 
1 vai. bus iškilmingas aktas ir 
atestatų įteikimas, po to vaišės, 
kurias rengia abiturientų tėvai. 
Po vaišių pasilinksminimas.

A. a. dir. Jurgiui Košiui mirus, 
New Yorko apylinkėj gyveną jo 
buvę mokiniai ir kolegos moky
tojai vietoj gėlių ir užuojautų 
Kultūros Židiniui aukoja: A. Si
mutis, buvęs jo mokinys Telšiuo
se, — 10 dol., P. Jurkus, buvęs jo 
mokinys Sedoje, — 10 dol., K. 
Jankauskienė, buvus jo mokinė 
Telšiuose, — 5 dol. Kolegos mo
kytojai: J. Matulaitienė, mo
kytojavusi Kaselyje,— 10 dol., A. 
Samušis, mokytojavęs drauge 
Brooklyne, — 5 dol. Kas dar no
rėtų prisidėti, prašomi pa
skambinti P. Jurkui į Darbinin
ko redakciją (GL 5-7281.

N. Y. Altas posėdžiavo gegu
žės 19 Cekavičiaus restorane 
Woodhavene. Į posėdį buvo su
šaukta visų draugijų atstovai. 
Tokių atstovų dalyvavo 17. Ka
dangi Alto pirmininkavimas kei
čiasi kasmet rotacine tvarka, tai 
šis posėdis ir buvo skirtas tiem 
reikalam — persitvarkyti, persi
organizuoti. Šių metų Alto valdy
bą sudaro: pirm. Petras Ąžuolas, 
I-mas vicepirmininkas — Al
bertas Ošlapas, II-ras vicepir
mininkas — Stepas Briedis, 
sekretorius -— Juozas Bagdonas, 
iždininkas Ignas Gasiliūnas, fi
nansų sekretorius — Jonas Iva- 
šauskas. Praeitų metų vadovybę 
sudarė: pirm. A. Ošlapas, I vice- 
pirm. P. Ąžuolas, II-vicepirm. S. 
Briedis, sekr. V. Steponis, ižd.Ig. 
Ig. Gasiliūnas. Alto svarbiausias 
rūpestis surengti Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą ir rinkti 
aukas Lietuvai laisvinti.

sop ranas, J uozas

Ryšium su pastarųjų dienų įvykiais Lietuvoje, 
New Yorko lietuviai, protestuodami prieš Sovietų 
persekiojimus, demonstracijas rengia gegužės 28 d., 
šį sekmadienį, 1 v. Times Square, Manhattane. Kal
bės prel. J, Balkūnas ir kiti.

Visi, visi kviečiami!

f
Gražina ir Saulius Janušai 

vietoj gėlių prie Vaidoto Jako 
karsto Balfui paaukojo 10 dol.

Į Apreiškimo parapijos chorą 
įstojo šie nauji nariai: Rima Bru
žienė
Bružas — bosas, Marija Men- 
čiūnienė — altas. Apreiškimo 
parapijos choras vis didėja. Kvie
čiami ir kiti prisijungti, kad cho
ras būtų dar didesnis. Reperi- i 
cijos būna sekmadieniais po 11
vai. mišių, apatinėj parapijos 
salėj. Prašom tada ateiti ir užsi
registruoti. Chorui vadovauja ži
nomas muzikas ir dirigentas Al
girdas Kačanauskas. Neseniai 
choras lankėsi Newarko lietuvių 
bažnyčioj ir ten atliko oratoriją 
“Septynius paskutinius Kristaus 
žodžius”. Dabar choras daly
vauja birželio trėmimų minė
jime, kuris bus birželio 25 Ap
reiškimo parapijos salėj. Minė
jimą rengia Lietuvos vyčių vie
tos kuopa.

Dr. V. Paprockas, praleidęs 
dviejų savaičių atostogas Ameri
kos vakaruose, gegužės 14 grį
žo atgal prie savo darbo. Jis 
aplankė San Francisco, Los An
geles, Las Vegas ir kitas įdomes
nes ano krašto vietas, dalyvavo 
lietuviškuose parengimuose, 
šventėse.

Skulptorės Elenos Kepalaitės 
paroda vyksta Phoenix galerijoj. 
Uždaroma gegužės 27, šeštadie
nį. Išstatyta aluminiaus vamz
džių skulptūros, pavadintos in- 
te rvalais.

Memorial Day paradas 
Great Neck, N. Y., gegužės 29, 
pirmadienį, prasideda 9 vai. ry
to nuo Hillside Ave. ir Middle 
Neck Road. Lietuviai dalyvau
ja su Lietuvos trispalve. Tą pa
čią dieną 1 vai. popiet Kings 
Point parke (įvažiuoti iš Red- 
brook Road) įvyks lietuvių ge- 
gužinė-piknikas. Gegužinėj nei 
maistai nei gėrimai nebus par
duodami. Kiekvienas apsirūpina 
privačiai. Gegužinės metu bus 
renkamos aukos jaunimo kong
resui. Visi kviečiami parade 
ir gegužinėj gausiai dalyvauti.

Birželio trėmimų minėjimas 
prie lietuviško kryžiaus rengia
mas birželio 18, sekmadienį, 
1:30 v. popiet. Ten bus ir eku
meninės pamaldos. Kryžius yra 
buvusioj parodos aikštėj, Flush
ing Meadows.

Visi į sportininkų gegužinę, 
kuri bus gegužės 28, sekmadie
nį, latvių stovyklavietėj Prie- 
dainėje, Freehold, N. J. Pradžia 
11 vai. Jokio mokesčio nebus. 
Dalyvauja sportininkai iš New 
Yorko, New Jersey, Philadelphi- 
jos, Baltimorės, Washington© ir 
kitų vietovių bei valstybių. Da
lyvauja ir šeštadienių mokyklų 
vaikai. Bus įdomūs žaidimai, 
sportinės varžybos. Geriausia 
važiuoti 9 keliu iki 33 kelio Free
hold, N. J., tada į rytus apie 5 
mylias. Prie 33 kelio yra Prie
dai nė. Arba New Jersey Trpke 
iki 33 kelio, tada į rytus iki Free- 
hold, N. J. Atvykite dideli ir ma
ži. Kviečia rytų sporto apygarda.

TELEGRAMA NIXONUI
Gegužės 21, kai New Yorko 

radijas paskelbė apie riaušes 
Kaune ir kad ten susidegino 
žmogus, Batunas tos pačios die
nos vakarą pasiuntė telegramą 
prezidentui Nixonui, jį painfor
muodamas, kas dedasi okupuo- 
toj Lietuvoj ir prašydamas tai pri
minti Sovietų Sąjungai. Taip pat 
pasiuntė telegramą ir Jungtinių 
Tautų generaliniam sek
retoriui Waldheimui, kur prašo
ma šį klausimą iškelti žmogaus 
teisių komisijoj.

I

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.

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 tek 296-2765.

“Žibuoklių” Moterų Sekstetas, iš New Jersey. Sėdi iš kairės: Regina Malakienė, vado
vas muz. ir solistas Liudas Stukas, Bronė Venckienė; stovi iš kairės: Ona Skurvydienė, Lore
ta Stukienė, Genovaitė Mazurienė, ir Aldona Pitkunigienė. “Žibuoklės” dainuoja “Lietu
vos Atsiminimų” radijo piknike Priedainėj, Freehold, N. J., birželio 18, o taip pat Draugo 
spaudos baliuj, 60 m. sukakčiai atžymėti, gegužės 28 Chicagoj.

LAISVĖS SIMUI KUDIRKAI

Laisvės Žiburio radijas New 
Yorke vietoj įprastinio metinio 
parengimo šį pavasarį nu
sprendė padėti ypatingų pa
stangų įtaigoti JAV prezidentą 
Nixoną, kad jis savo vizito Mas
kvoj metu pareikalautų laisvės 
Simui Kudirkai. Šis darbas buvo 
vykdomas keliais kanalais: buvo 
išgautos rezoliucijos New Yorko 
ir New Jersey valstijų seime
liuose, prašant prezidentą iškelti 
Kudirkos laisvės reikalą Mask
voj, buvo patalpinta apie 20 
straipsnių įvairiuose amerikie
čių laikraščiuose, įskaitant mili
joninio tiražo New Yorko Daily 
News ir Long Island Press, ke
liolika senatorių ir kongresmanų 
yra parašę laiškus prezidentui, 
raginančius jį Kudirkos reikalo 
neužmiršti, surinkta virš 17,000 
parašų peticija prezidentui. Su 
visais šiais projektais buvo pla
čiai išeita į kitataučių ir ame
rikiečių visuomenę Americans 
for Simas organizacijos vardu.

Gegužės 17 d. delegacija, ku
rią sudarė Daiva ir Romas Ke- 
ziai iš New Yorko, Birutė Vai
čiūnaitė ir Lawrence Kelsey iš 
New Jersey, nuvyko į Washing
ton, kur Baltuosiuose Rūmuose 
įteikė peticijas, po to aplankė 
7 kongresmanus ir turėjo il
gesnį pokalbį Washington Post 
redakcijoj. Sen. Clifford Case iš 
New Jersey žadėjo pasirūpinti, 
kad apie peticiją bus painfor
muotas prezidentas.

Eugenija Lutzienė, iš Stutt- 
garto, Vokietijos, buvo atvykusi 
į LMK Federacijos 25 metų su
kakties minėjimą, kuris buvo 
balandžio 29 Plaza viešbutyje. 
Ji yra šios Federacijos Vokieti
jos regijono pirmininkė. Atskri
do balandžio 27, po minėjimo 
konferencijos greitai išvyko į 
Chicagą pas savo dukrą Z. Du- 
bauskienę. Iš Chicagos gegužės 
19 vėl išvyko į Vokietiją.

Neringos ir Tauro skautų tun
tai bei skautam remti tėvų komi
tetas Kultūros Židinio statybai 
paaukojo 100 dol. Statybos komi
tetas nuoširdžiai dėkoja.

Knyga apie prof. J. Eretą 
jau baigiama paruošti. Ji turės 
per 300 puslapių, bus gausiai 
iliustruota nuotraukomis iš jo 
veiklos. Dalis knygos buvo 
spausdinta Darbininko atkar
poje.

Parduodami gerame stovyje 
du laivai. Vienas 62-rų metų Pe- 
nijam 26 pėdų ilgio. Kitas 60-tų 
metų Ulrinon 24 pėdų ilgio. 
Skambinti vakarais (516) GR 5- 
5046.

Washington Post kores
pondentui buvo atskleista viena 
naujiena, kuri buvo laikoma 
paslapty virš pusmečio. Būtent, 
Americans for Simas komiteto 
narys Lawrence Kelsey, britų 
kilmės amerikietis, yra gavęs 
laišką iš Simo Kudirkos. Laiškas 
buvo gautas prieš pereitų metų 
Kalėdas. Kiek žinoma, šis yra 
vienintelis laisvajam pasauly 
Kudirkos laiškas, rašytas iš Pot- 
nos kone, stovyklos. Štai jo pil
nas tekstas lietuvių kalba:

“Malonus Pone Kelsey, aš esu 
nepaprastai dėkingas už Jūsų lie
pos 9 d. laišką ir už mažą pakie- 
tėlį, kurį gavau kiek vėliau. Gra
žu iš Jūsų pusės išreikšti užuo
jautą ir suteikti man moralinę pa
ramą iš taip toli nepažįstamam, 
į vargą pakliuvusiam jūreiviui. 
Turiu pripažinti, kad tai džiugi
na mano širdį žinant, kad Jūsų 
šalyje yra bent vienas toks as
muo, kuris tikrai rūpinasi apie 
mane ir mano likimu. Man ne
smagu, kad negalėjau Jums 
anksčiau parašyti. Man neleidžia 
rašyti daugiau kaip 2 laiškus per 
mėnesį. Tikiuosi, kad šis laiš
kas Jus pasieks laiku palinkėti 
Jum ir Jūsų šeimai linksmų Kalė
dų ir laimingų Naujųjų Metu. 
Tuos pačius linkėjimus nuo ma
nęs ir nuo mano šeimos siunčiu 

BIRŽELIO (JUNE) 18 d., 1972, SEKMAD.
visi keliai veda į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS ir 
“RŪTOS” RĖMĖJŲ KLUBO rengiamą

Metinį, Tradicinį

RADIJO PIKNIKĄ 
GRAŽIAME IR ERDVIAME

LATVIŲ PARKE “PRIEDAINE”

(Route 33 — apie 5 mylias į rytus nuo Route 9), 
prie Freehold, N. J. (žemėlapis kitoj pusėj)

Pikniko pradžia 2 vai. p. p. 
Programa 4 vai. p. p.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre . . . Dalyvauja:

“Žibuoklių” Moterų Sekstetas, vad. muz. Liudui St'ukui 
N. Y: Liet. Tautinių šokių Grupė, vad. J. Matulaitienės 
Estų Taut, šokių Grupė, kuriai vad. Ferdinand Rikka 
Latvių Taut, šokių Ansamblis “Dzintars”, kuriam vadovauja

Mara Priedite ir Martini Ermanis

šokiai, grojant Gutauskų Orkestrui, nuo 6 vai. vak.

Tėvų Dienos proga, “tipiškiausiam lietuviui tėvui arba seneliui” 
bus duodama dovana.

Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!

Įėjimo auka $2.50; studentams $1.50. Vaikams iki 12 metų 
nemokamai.

kiekvienam Jūsų didžios ša
lies gyventojui. Tikiuosi vėl iš 
Jūsų išgirsti netolimoj ateity. 
Nuoširdžiai Jūsų —

Simonas Janovich Kudirka”
Yra galimybių Kudirkai laiš

kus pasiųsti. Kurie norėtų, pra
šomi kreiptis į Laisvės Žiburio 
radiją.

Tuo pačiu Kudirkos laisvės 
reikalu Daiva Kezienė gegužės 
18 buvo pakviesta dviejų minu
čių pokalbiui per televizijos 5 
kanalą. Korespondentas dau
giausia interesavosi Kudirkos 
laišku. Atitinkama medžiaga bu
vo pristatyta New Y'ork Times ir 
kitiem laikraščiam.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valandos ir Rūtos rėmėjų 
klubo rengiamas piknikas bus 
birželio 18, sekmadienį, gra
žiame latvių parke Priedainė, 
Freehold, N. J. Programoj 
dalyvauja Žibuoklių moterų 
sekstetas, vedamas muziko Liu
do Stuko, New Yorko tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma J. Matulaitienės, estų tauti
nių šokių grupė, vadovauja
ma Ferdinand Rikka, latvių 
tautinių šokių ansamblis Džin- 
taras, kuriam vadovauja Ma
ra Priedite ir Martinš Ermanis. 
Šokiam gros Gutauskų orkest
ras. Piknikas įvyks bet kokiam 
orui esant. Veiks Darbininko 
spaudos kioskas.




