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esančią malgašų respubliką su
purtė revoliucija pašvinkusios 
riaušės. Matomieji vadai buvo 
studentai, demonstrantų-riauši-

RUSIJOS — JAV SAVITARPIO 
SANTYKIŲ PRINCIPAI J. TAUTŲ 
CHARTĄ ATLIEPIĄ ĮSIPAREIGOJIMAI

Prez. Nixonas vyko Rusijon 
naujos pradžios geresniam su
gyvenimui ieškoti, nes abejose 
pusėse jau buvo stipriai junta
ma, kad “šaltojo karo” metu 
susiklosčiusi praktika yra ne 
tik išsikvėpusi, bet ir pavojinga. 
Matyt, kad panašiai galvota ir 
anoje pusėje, nes paskelbtą 
Principų deklaraciją galima va
dinti naujai pradedamos gady
nės bendradarbiavimo charta. 
Žinoma, su sąlyga, kad Mask
vos vadovai nesusigundys, kaip 
jau nekartą yra buvę, .pasukti 
šių principų dvasios priešinga 
kryptimi.

Visos norėtos aptarti proble
mos suspaustos į dvylika gru
pių.

Pirmiausiai išeinama iš prie
laidos, kad atominių ginklų am
žiuje nėra kitokios išeities, kaip 
tik apseiti be karo. Ideologi-

mis ir tvarkomi taikiomis prie
monėmis. Šitas principas bus 
sulaužytas, jei šalys tiesiogiai 
ar netiesiogiai sieks vienašališ
kos naudos kitos pusės nenau
dai.

Bendradarbiaus mokslo ir 
technologijos srityse, gilins kul
tūrinius ryšius ir turizmą. Bus 
siekiama, kad visi tie santykiai 
remtųsi ne trumpalaikiais, bet 
ilgalaikiais susitarimais, kuriant 
reikalingus organus jiems tvar-

tumai nėra kliūtis normaliems 
santykiams tarp abiejų valsty-

Todėl visomis pastangomis 
bus siekiama vengti visko, kas 
galėtų privesti prie karinio su
sidūrimo ir atominio karo. Vi
si ginčai bus šalinami dervbo-

nuolatiniai nariai abi valstybės 
veiks ta kryptimi, kad atsiradę 
konfliktai ar pavojingos situa
cijos nevirstų tarptautiniais kon
fliktais, kad visi kraštai bū
tų saugūs ir niekas nesikištų 
į jų vidaus reikalus.

Šalys pasižada savo santy
kius remti juridinėmis normo
mis ir ištikimai vykdyti tuos 
daugiašalius susitarimus, prie 
kurių jos priklauso.

įsipareigojama tęsti pasikeiti
mą nuomonėmis abiem pusėm 
rūpimas problemas tvarkant, 
nevengiant nė vyriausybių vir
šūnių susitikimų.

Bus tęsiamos dvišalės ir 
daugiašalės pastangos siekiant 
apsiginklavimo sumažinimo. 
Amerika ir Rusija toliau tarsis 
dėl strateginių ginklų ribojimo. 
Vyriausias tikslas — pasiekti 
visuotinio nusiginklavimo efek
tyviai veikiančioje tarptautinio

Amerikos-Rusijos santykių 
vystymas nėra nukreiptas prieš 
jokią kitą šalį. Šiame doku
mente išreikšti principai nenai
kina įsipareigojimų, Rusijos ir 
Amerikos anksčiau padarytų ki
toms šalims.

Pridėtina, kad Maskva rim
tesnes principų deklaracijas ik
šiol yra pasirašiusi tik su Pran
cūzija ir Kanada, bet ši tre
čioji su Amerika pasirašyta 
nuo anų dviejų labai skiriasi — 
ši daug rimtesnė, dalykiškes
nė, čia nekalbama nė apie Le
nino, nė apie Brežnevo “tai
ką”, ko neišvengta Rusijos- 
Kanados deklaracijoj. Reiškia, 
kad Amerikos delegacija Mas
kvoje buvo sąmoningai budri 
dokumentą redaguojant. Tiesa, 
kad daug čia suminėtų principų 
randame J. Tautų chartoje ir 
kituose J. Tautų dokumen
tuose, bet dabar jau ima įsi
galėti paprotys juos minėti ir 
atskirų valstybių dokumen
tuose.

ninkų būrius sostinėje sudarė 
darbininkai ir kiti jų ekonomi
nio lygio gyventojai, bet iniciaty
va tokia veikla užsiimti eina iš 
Pekino.

Jo agentai pagalbos susiran
da saloje esančioje 25,000 kinų 
kolonijoje, kurios daugumos 
simpatijos krypsta ne Taiwano, 
bet Pekino vyriausybės pusėn. 
Pasakojama net, kad kinui mi
rus slaptos rankos nuperka jo 
asmens dokumentus iš užsienio 
infiltruojamam agentui jo var
du pridengti.

Prieš kelis mėnesius pieti
niame salos gale esančioje ka
riuomenės įguloje sukeltos riau
šės irgi buvo Kinijos agentų 
darbas, atliktas vieno labai ma
žos politinės partijos vado,, at
stovaujančio Madagaskare Ki
nijos interesam. Ryšium su ši-

Satelitai — žvalgai

saugumo sistemoje.
Abi šalys mano, 

biniai ir ūkiniai

Maskvos — Washington© 
rašytuose susitarimuose ne
kalbama apie erdvių žvalgybą 
atliekančius satelitus, bet prieš 
.prez. Nixono išvykimą Maskvon 
spaudai, buvo sakoma, kad 
prieš atominių raketų apribo
jimo sutarties pasirašymą abi

kad preky- 
ryšiai yra 

svarbus elementas dvišalių san
tykių stiprinime, todėl ta kryp
timi bus daromos reikalingos 
pastangos bus gerinamas ori
nis ir jūrinis susisiekimas.

Maskvoj kaip Pekine
Prez. Nixono atvykimo pro

ga prie Amerikos ambasados
pusės įsipareigos nekliudyti vie
na kitos žvalgybinių satelitų 

" veiklos. Iš Amerikos pusės toks 
reikalavimas atsirado todėl, 
kad rusai nesutinka prisiimti 
tiesioginės kontrolės ir kad 
esama duomenų manyti, jog 
jie turi pasigaminę satelitą — 
prietaisą, kuris gali orbitoje 
surasti ir sunaikinti kitus sate
litus.

NIXONAS VARŠUVOJE

Minios lenkų dainuodami ir 
sveikinimus šūkaudami išsirikia- 

f vo parlamento rūmų aplinkoje 
atvykusio prez. Nixono pasvei
kinti. Jį pasitiko aerodrome vy
riausybės ir partijos viršūnė, 
buvo pasikeista trumpomis svei
kinimo kalbomis, ko nebuvo 
Maskvoje. Čia nebuvo nė tų 
suakmenėjusių veidų, kokius 
demonstravo pirmomis dieno
mis Rusijos politinė viršūnė. 
Pasitarimai vyko parlamento 
rūmuose, tą pat vakarą buvo 
banketas prez. Nixono ir jo 
palydos garbei. Pasirašyta kon- 
sularinė sutartis Amerikos pi
liečiams, jų tarpe ir Lenkijoje 
gimusiems, teisėms apsaugoti. 
Su ta rūšimi Amerikos pilie
čių buvo nemaža bėdų Gomul- 
kos laikais.

Maskvoje buvo padarytas nau
jas šaligatvis. Ir tai nebuvo 
vienintelė puošiama vieta — 
kilometro ir daugiau spinduliu 
aplink Kremlių buvo platinami 
šaligatviai, apkarpomi medžiai, 
griaunamos * lūšnos, susprog
dinta ir nuvežta buvusi sena 
cerkvė, nudažytos tvoros ir me
diniai namai. Pasodinta gana 
daug naujų medžių ir krūmų. 
Žodžiu, Maskvoj buvo panašiai 
daroma, kaip darė kinai Peki
ne prez. Nixono laukdami. Ru
sai bandė iš jų tyčiotis, bet 
ir patys rizikavo pajuokos su
silaukti.

— Rusijos Aukšč. Tarybos pre- 
zidijumas ratifikavo sutartį su V. 
Vokietija. Ši pastaroji tai padarė 
pereitą savaitę. Sutartis jau įsiga
liojo. Įsigaliojo ir sutartis su Len
kija, kuri jau atnaujino diplo
matinius santykius su V. Vokie
tija. Sovietų užs. reikalų minist
ras Gromyko dabar lankosi V. 
Vokietijoje naujiems
pasitarimams.

— Vyr. Teismas paaiškino, kad 
valstijų teismų sprendimai kri
minalinėse bylose nereikalingi 
vienbalsio jury narių pasisaky
mo. Ikšiol buvo taip, kad byla 
nutraukiama be sprendimo ir tuo 
atveju, jeigu tik vienas jury narys 
pasisako kitaip negu dauguma.

Nauja Kinijos respublikos va
dovybė. — Iš kairės dešinėn: 
prezidentu vėl' perrinktas 
Chiang Kai-shekas penktam še
šių metų terminui; premjeru 
Kuomintangas nominavo pre
zidento sūnų Chiang Chuing-

kuo, viceprezidentu — buv. 
premjerą C.K. Yen. Sudarant 
naują vyriausybę, įvesta gero
kai naujų jaunesnių veidų, 
visi įvairių sričių specialistai. 
Pirmą kartą į Jsabinetą įvesta

Maironio lituanistinė mokykla New Yorke birželio 4 išleido šių metų abiturientų laidą. Atesta
tus Įteikia Lietuvos gen. konsulas. Atestatą priima Rasa Vilgalytė, šalia jos (k.) Aina Bernier, 
dešinėje — mokyklos vedėja Elvyra Ošlapienė ir tėvų komiteto atstovė Gražina Janušienė. 
Nuotr. R. Kisieliaus

— Dėl svarbių įvykių kelionę į 
Japoniją dukart atidėjęs, prez. 
Nixono patarėjas dr. Kissinge- 
ris šią savaitę jau buvo nuvykęs 
Japonijon pasitarimams su Ja
ponijos vyriausybės nariais ir 
ūkio vadovais.

— Spiro Agnew nepatiko kal
bos apie tai, kad Texas demokra
tas Connally, ką tik pasitraukęs 
iš prez. Nixono kabineto, gali 
būti respublikonų pasirinktas vi
ceprezidentu. Bet pats Connally 
išsitarė, kad jis dabar jau dau
giau jaučiasi respublikonu ne
gu demokratu. Prez. Nixonas 
jį siunčia lankyti visos eilės 
valstybių, kad jų vadams papa
sakotų apie Maskvos pasitari
mus.

— Susipyko Egiptas su Suda
nu, kad šis pastarasis nesutin
ka jungtis į Egipto, Sirijos bei 
Libijos federaciją, bet vietoj to 
mezga draugiškus santykius su 
Vakarais ir su Afrikos “reakcio- 
nieriškais”režimais.UžEtiopijos 
karaliaus pagalbą siekiant taikos 
su pietinio Sudano negrais, 
Sudanas atšaukęs paramą Eritrė
jos partizanams, kurie iš Sudano 
teritorijos užpuldinėjo Etiopiją. 
Ir dar blogiau — Sudanas ikšiol 
nesutikęs daryti taikos su 
Maskva, kuri padėjo organizuoti 
sukilimą Sudano valdžiai komu
nistams atiduoti.

ir taivaniečių, kurie ikšiol iš 
kontinento atvykusių buvo dis
kriminuojami. Chiang Kai-she
kas inauguracijos kalboje paža
dėjo taiką ir nacionalistų per
galę Kinijoje.

VIETNAMO KARE NIEKO NAUJO
Vietnamo karo zonose komu

nistams nepasisekė ikšiol nė 
daugiau provincijų centrų už
imti, nė kur nors toliau į pietus 
paslinkti. Pietų vietnamiečiai 
pradėjo savimi daugiau pasiti
kėti ir stipriau priešą laikyti, 
vietomis net pulti ir laimėti. 
Amerikos aviacija su naujais 
prietaisais taikliau griauna Š. 
Vietnamo geležinkelių tiltus ir 
bėgius, pramonės įmones aptar
naujančias elektros stotis, dega
lų tankų parkus ir kitus karui 
tarnaujančius objektus. Į mino
mis apsuptus uostus dar neįplau
kė joks svetimas laivas su kari
niu kroviniu. Abi geležinkelių 
linijos tarp Hanojaus ir Kinijos 
sienos daugelyje vietų nukirs
tos ir tiltai sudaužyti.

Paryžiaus taikos derybų

— Naują abortų įstatymą pri
ėmė Connecticut valstijos sei
melis vietoj neseniai teismo pa
naikinto senojo. Ir šis yra toks 
pat griežtas kaip senasis, nes 
abortas leidžiamas tik motinos 
gyvybei išgelbėti. Visos kitos va
dinamų liberalų pasakos laiko
mos negimusio gyvybės žudymu.

Washingtonas vis nesutinka at
naujinti, bet esama gandų, kad 
tarp Amerikos ir Hanojaus atsto
vų esama slaptų susitikinėjimų. 
Washington© spaudos virtuvėje 
manoma, kad neilgtrukus galima 
šį tą išgirsti ir apie karo paliau
bas ar dar daugiau.

KAS JIE?

V. Vokietijoje pastarųjų ke
lių savaičių bėgyje vyksta spe
cialiai pasirinktų objektų sprog
dinimas. Pradėta nuo Amerikos 
karinių įstaigų, paskui buvo 
užkabintos policijos būstinės, 
paskutinis smūgis buvo nu
kreiptas į laikraščių-žumalų lei
dėjo Axel Springerio koncerno 
būstinę Hamburge. Ten su
žeista 15 darbininkų, nes bom
bos sproginėjo dienos metu. 
Springeris pavadino piktądarius 
“velnio išperomis”. Ikšiol nie
kas nepagautas, bet manoma 
tuo darbu užsiimant mažą la
bai aršių anarchistų studentų 
grupę. Springeris kliudytas už 
kairiojo ekstremizmo demaska
vimą.

Sutartis dėl naujo Berlyno statuso
— JAV, Britanijos, Prancū

zijos ir Rusijos užsienio reika
lų ministerial pasirašė Berlyne 
sutartį dėl naujo V. Berlyno 
statuso ir jo ryšių su V. Vokie
tija, dėl vakarinio Berlyno ir 
V. Vokietijos gyventojų teisių 
lankytis R. Vokietijoje ir dėl 
ryšių tarp abiejų Vokietijų.

Taip ir vėl užbaigtas vienas 
neramus periodas tarp Maskvos 
ir trijų Vakarų valstybių, kurios 
karą baigusios nesutvarkė kaip 
reikiant savo santykių su Vo
kietija, bet pasidalino ją ga
balais ir juos bevaldydamos 
įsivėlė į daugeliu pavojingų 
momentų išmargintą “šaltąjį 
karą”. Tapęs prezidentų, prez. 
Nixonas ėmėsi iniciatyvos pa

vojingiems įvykiams aplink 
Berlyną pašalinti. Derybos su 
rusais .buvo ilgos ir sunkios, 
bet Maskva turėjo padaryti 
daug nuolaidų, nes dėl susidė
jusių jai nepalankių aplinky
bių su Kinija panorėjo arčiau 
prisiglausti prie Europos.

Didžiausias šio žaidimo laimė
tojas yra vokiečiai, nežiūrint 
kurioj pusėj Vokietiją dalinan
čios linijos jie gyventų. Jiems 
labiau politiškai susigiedant, 
gerės ir Lenkijos politinė pa
dėtis. Procesas vyks ir toliau, 
bet pamažu. Jis turėtų pasi
baigti Baltijos valstybių 'suve
renumo atstatymu, bet šitam 
procesui išbaigti reikės dar vie
no didesnio sukrėtimo.

kumentą, organizatoriumi nu
rodantį Amerikos žvalgybą. Ta 
proga Amerikos ambasadorius 
turėjo apleisti Madagaskarą, 
bet vėliau buvo paprašytas su
grįžti atgal.

Dabartinis subruzdimas 
pradėtas studentų ultimatumu: 
kad tuojau pasitrauktų prezi
dentas, būtų sudaryta nauja vy
riausybė, kad būtų daugiau de
mokratijos ir mažiau prancūzų 
kultūros. Bet tai yra tik tikrųjų 
tikslų maskavimas. Prezidentas 
nepasitraukė, tik savo vietoj 
veikti paskyrė kariuomenės 
Štabo viršininką ir pavedė jam 
sudaryti vyriausybę. Gatvės iš
tuštėjo, bet kiniški, prancū
ziški ir malgašiški komunistai 
liko pogrindyje. Pagal sutar
tį su Prancūzija Madagaskare 
stovi prancūzų kariniai dali
niai: Svetimšalių Legiono pul
kas, parašiutininkų pulkas, lai
vyno ir aviacijos daliniai savo 
bazėse. Bet į riaušių malšinimą 
nesikišo. Kaip ilgai?

Madagaskaras • yra ketvirta 
didumu pasaulio sala Indijos 
vandenyne prie rytinio Afri
kos kranto, nuo kurio ją skiria 
platoka vandens juosta, vadina
ma Mozambiko kanalu. Po 
Suezo kanalo uždarymo tuo 
kanalu praplaukia visi didžiu
liai tanklaiviai, vežą arabų kraš
tų naftą į Europą pro Gerosios 
Vilties iškyšulį. Tai yra ir stra
teginis raktas į pietinę Afri
kos dalį ir vakarinį bei pietinį 
Indijos vandenyną, todėl Mada
gaskaro sala rūpi ir Maskvai, 
ir Pekinui. Maskvai todėl, kad 
turėtų saugesnį kelią savo lai
vynui Kinijos vandenų link, 
šiai gi pastarajai rūpi todėl, 
kad kelio saugumą, reikalui at
siradus,'būtų galima susilpnin
ti. Šito tikslo siekdamas, Pe
kinas tame regione jau yra 
daug pinigo ir prestižo investa
vęs. Maskva savo pozicijas da
bar vėl pagerino, kai gavo 
iš Irako teisę savo laivynui ap
sistoti Persijos įlankoje.

Madagaskaro sala buvo 
Prancūzijos kolonija, 1960 ten 
buvo įkurta nepriklausoma Mal-
gasijos respublika. Jos plotas 
yra 226,657 kvdr. mylios, šeši 
su puse milijono gyventojų, 
retai apgyventa, didžiausia po
litinė partija — prancūziško 
tipo socialistai. Gyventojų et
ninė kilmė — negrų ir mala- 
jiečių mišinys. Pasidalinę į 
septynias pagrindines gentis, 
bet daug kas* moka kalbėti 
prancūziškai. Ūkiškai laikosi 
vidutiniškai, bet didžiausia bė
da yra ta, kad stovi ant kelio, 
kurį taikstosi savo tikslams pa
naudoti dvi viena kitai nedrau
giškos didžiosios valstybės.

JAV BANGLADEŠE

JAV diplomatinė misija 
pradeda susivokti Bangladeše 
tebesančiame chaose ir surasti 
Amerikai tinkamą vietą tuo 
metu, kada nė tos naujosios 
valstybės vyriausybė dar neži
no ką ir kaip tvarkyti. Specia
li misija dabar veda ten dery
bas dėl ūkinės pagalbos sutei
kimo. Pasiūlytos Amerikos są
lygos iki ašarų sujaudinusios 
premjerą Rahmaną, nes niekas 
tokių gerų dar nebuvo pasiūlęs, 
net Maskva, kuriai jis pirmiau
siai nubėgo dėkoti už trupinius
ir juos lydinčią propagandą. 
Amerika nori duoti metų bėgy
je apie 300 mil. dol., iš kurių 
119 mil. dol. jau duota daik
tais ir pinigais, kita dalis jau 
pakeliui, o kita dar kraunama 
uostuose.

Gavėjui duota teisė už pini
gais gautą pagalbą pirktis už
sieniuose reikalingų prekių iš 
ūkiškai atsilikusių kraštų, kaip 
antai Indija, bet ne iš ūkinių 
milžinų, kaip Japonija, V. Vo
kietija, net Amerika. Šitoji ūki
nės pagalbos dalis yra nauja 
Amerikos politika, pirmą kar
tą pritaikinta Bangladešui. Tuo 
norima padėti pagalbą gau
nančiam kraštui užsitikrinti 
rinką ir savo produktams bei 
žaliavoms.
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PUIKIAI PRADĖTA, GRAŽIAI 
TĘSTA, MENKIAU BAIGTA

Kalbama vėl apie knygą — 
didelę, 896 puslapių, rūpestin
gai paruostą, tik dabar pasiro
džiusią knygą. Tai Lietuvių pro
fesorių draugijos išleistas “Lie
tuvos Universitetas. 1579-1803- 
1922’’, Prano Čepėno redaguo
tas.

Knygoje yra keturios dalys: 
Lietuvos universitetų istorija; 
Lietuvos universitetų veikla 
1922-1944; Atsiminimai; Bi
bliografija, santrauka anglų kal
ba. (Turiny kalbama apie “uni
versitetus’’, o antraštėje apie 
“universitetą”!).

Su dideliu rūpestingumu, lig
šiolinės istorinės literatūros 
apie Vilniaus universitetą paži
nimu Antano Rukšos parašyta 
pirma dalis — universitetų istori
ja. Panaudota ir pati naujausia 
medžiaga, dabar Lietuvoje iš
leista. Mėginta ir kritiškai atsijo
ti ten leidžiamai literatūrai pri
valomą tendenciją.

Pradedant nuo Vilniaus aka
demijos (1579) iki pat 1922 metų 
aukštosios mokyklos vaidmuo 
Lietuvos gyvenime parodytas 
aiškiai pozityvus lietuviškos 
minties raidai.

Ne su tokiu pat ryškumu paro
dytas nepriklausomos Lietuvos 
universiteto visuomeninis idėji
nis vaidmuo. Pvz. skaitai apie 
autoriaus paryškintas Vilniaus u- 
niversiteto “srovines varžybas” 
(107 p.), kuriose reiškėsi “lenkiš
koji partija”, kovojusi prieš “ru
siškąją partiją” ir taip pat prieš 
“vokiškąją partiją”, t. y. prieš 
iš užsienio atkviestų profesorių 
įtaką, ir norėtum, kad šiuo at
žvilgiu būtų buvę pažiūrėta ir 
į nepriklausomos Lietuvos uni
versitetą. Autorius tik atsargiu 
sakiniu užsimena apie Vaka
ruose studijavusių dėstytojų ir 
Rusų universitetuose studijavu
sių galimą įtaką, bėt čia ir susto
ja.O tos “varžybos” būta ir čia. 
ix, -į t: turėjo didelės reikšmės 
visnąmenirri a m -gy ve ni m ui.

• Vilniaus universiteto laikotar
py knyga paryškino akademinio 
jaunimo poveikį visuomenei. 
Ryškesnio vaizdo pasigestum ir 
nepriklausomos Lietuvos uni
versitete. Tiesa, aprašyta gausy
bė akademinio jaunimo organi
zacijų. Bet tai statistika, statika, 
didelė potencialinė jėga. Norė
tum betgi matyti ją liejantis gy
venimo srove su aiškiai regimais 
pėdsakais. O pėdsakai dideli nuo 
pat universiteto pradžios. Pir
miausia aktyvi "kova už lietuvių 
kalbą, prieš dalies studentų pa
stangas įpilietinti į viešų susi
rinkimų praktiką ir rusų kalbą. 
Jei čia buvo vartojamas kai kada 
ir smurtas, tai jis suprantamas, 
atsimenant, kad daugelis sava
norių, gynę kraštą nuo rusų in
vazijos, dabar buvo universi
tete tarp pirmųjų studentų ir ne
galėjo toleruoti rusų kalbos in
vazijos. (Apie tai keliais saki
niais užsimena redaktorius 618 
p.) Iš čia ėjo ir paskiau garsusis 
iškabų tepimas, kad laikinosios 
sostinės gatvės gautų lietuvišką 
vaizdą. (Tai negalėjo patikti vy
resniesiem, ir M. Biržiška “Lie
tuvos” dienrašty pavadino tai

“Asilo uodegos brolijos” dar
bu!).

Antras ryškus akademinio jau
nimo proveržis visuomenėje 
buvo kova prieš komunistinę 
infiltraciją. Tai buvo 1926 metų 
pagarsėjusios demonstracijos, 
prieš kurias buvo paleistas poli
cijos rezervas, šios kovos tęsi
nys buvo studentų aktyvus daly
vavimas ir gruodžio 17 per
versme. (Tai vėl negalėjo pa
tikti vyresniem, ir perversmą pa
smerkė prof. St. Šalkauskis!). 
Trečias studentijos žygis buvo 
kova už demokratiją. Šis žygis 
jau vaizdžiai aprašytas B. Railos 
atsiminimuose!). Studentam 
didele dalim priklausė ir rezis
tencija bei sukilimas prieš sovie
tų okupaciją.

Visa tai turėtų priklausyti prie 
universitetų istorijos.

-o-
A. Rukšos studija yra tiek 

plati, kad ji viena galėtų būti 
rimta knyga — 346 puslapių. 
Ją gražiai papildo daugelio auto
rių (arti 30!) aprašai apie fakul
tetų, jų padalinių, studentų or
ganizacijų veiklą. Daugiausia tos 
rūšies prirašyta paties redakto
riaus P. Čepėno.

Papildo tam tikra prasme vaiz
dą ir trečia dalis — atsiminimai. 
Atsiminimai gali būti taip pat 
istorinė medžiaga, bet ji visada 
reikalinga tikrinimo, sijojimo. 
Tai medžiaga, kurioje norint ar 
nenorint susipina būti dalykai su 
nebūtais, bet norėtais ir nenorė
tais. Tokio sijojimo reikalingas 
ir .pats pirmasis didžiausias at
siminimų rašinys — M. Biržiš
kos. Pvz. jame rašoma, kad švie
timo tarėjas “dr. Germantas, 
kitų veikiamas, buvo rengęsis iš 
profesūros pašalinti” Balį Sruo
gą (663 p.). Tas nepreciziškas 
“kitų veikiamas” nedarytų jokios 
aliuzijos, jei būtų tiesiog pasa
kyta, jog vokiečiai reikalavo pa
šalinti, ir dr. Germantas prie
šingai — jį gynė ir apgynė.'*"'’ *

Arba vėl apie save kaip rekto
rių kalbėdamas, teigia, kad “rek
toriui nemaža teko ginčytis su 
švietimo ministeriu, kad prorek
torius Bieliukas nebūtų paže
mintas į asistentus, kaip jauni 
Kauno karštuoliai, suinteresuo
tų asmenų pakurstyti, buvo su
manę, pabalindami jį iš prorekto
riaus pareigų” (661 p.). Tais be 
precizijos žodžiais vėl sudaro
mas įspūdis, kad švietimo minis- 
teris ar koki karštuoliai norėję 
kenkti universitetui vardan as
meninių interesų, tik jis, atsimi
nimų autorius, universiteto rei
kalus gynęs. Tokio įspūdžio ne
būtų, jei būtii paskelbti doku
mentai, kuriuose matyti tos pa
čios tiesos ir antra dalis; būtent, 
kad teko “ginčytis” ne dėl Bie- 
liuko, bet dėl tokių kandi
datų, kurie vadovavo Vilniaus 
bolševikiniam Moprui ir kuriuos 
betgi M. Biržiška norėjo įsiūlyti 
į Vilniaus universiteto aukščiau
sios administracijos postus. Nors 
buvo jam aiškinta, kad toks pa
skyrimas galėtų išprovokuoti 
vokiečių intervenciją prieš patį 
universitetą, ir dėl to paskirtas 
kitas asmuo, rektorius paskirta

jam net paskyrimo nepranešė. O 
kai pareigas iš švietimo minis- 
terio perėmė švietimo tarėjas d r. 
Germantas, rektorius vėl pristatė 
savo siūlomąjį. Tik tarėjas apie 
įvykį žinojo iš rašyto dokumen
to, ir dėl to atsiminimų autorius 
išgirdo iš tarėjo atsakymą, kad 
“jis ministerio Juozo Ambraze
vičiaus paskirtuosius pareigūnus 
paliekąs, o taip pat nekeičiąs 
nė ministerio išleistų potvarkių” 
(667 p.). Tokia yra tos tiesos ant
roji pusė.

Nieku, rodos, dėtas, bet nepa
lankią opiniją žadinantis ir kitas 
atsiminimų autoriaus metodas — 
operuoti tam tikrais atvejais “pa
žyminiais”; pvz., kada jis sako, 
jog laikinosios vyriausybės buvo 
paskirti akademijos nariais 
“prof. Antanas Salys, prof. Ze
nonas Ivinskis, prof. Vladas Jur
gutis ir kiti (daugiausia katali- 
kinės krypties mokslininkai), o 
pirmininko pareigas laikinai eiti 
pavesta akademikui Mykolui 
Biržiškai” (662 p.). Metodui bū
dinga, kad nei sau nei savo siū-

lytiem bei paskirtiem kitiem as
menim tokios rūšies “pažymi
nių” atsiminimų autorius nevar
toja.

Atsiminimai reikalingi korek
tūros ir antrame iš eilės rašiny 
— vysk. V. Blizgio, kai jis rašo, 
kad “laikinoji Lietuvos vyriausy
bė 1941 m. birželio mėn. atski
ru potvarkiu . . . buvusį Teolo
gijos-Filosofijos Fakultetą pava
dino tik Teologijos Fakultetu” 
(893 p.). Ir toliau autorius, Teo
logijos fakulteto dekanas, kalba 
apie Teologijos-Filosofijos fa
kulteto veiklą. Kiek tokia atsi
minimų autoriaus redakcija pra
silenkia su faktais, matyti, kai 
paskaitai St. Ylos apžvalgą apie 
Teologijos fakultetą ir J. Gir
niaus apie Filosofijos. Potvarkis 
nepavadinoTeologijos-Filosofi
jos Fakulteto Teologijos fakul
tetu, bet įsteigė atskirus fakul
tetus: Teologijos fakultetą ir 
Filosofijos fakultetą. Kuo tai 
skiriasi, taikliai išryškino savo 
apžvalgoje apie Filosofijos fa
kultetą J. Girnius.

Tokios rūšies netikslumai 
nupigina mokslinės knygos 
vertę. Dėl to apie tuos nevie
nodos vertės skyrius ir buvo pa
sakyta antraštės žodžiais: puikiai 
pradėta, gražiai tęsta, menkiau

GEDULO, BADO IR MALDOS 
DIENOS REIKALU

Pasaulyje pasklidus žiniai apie 
naujus neramumus okupuotoj 
Lietuvoj (Romo Kalantos mirtis, 
studentų demonstracijos Kau
ne), JAV LB centro valdyba 
paskelbė šių metų birželio 15 
gedulo, bado ir maldos diena. 
Apie tai jau buvo pranešta vi
som spaudos agentūrom (AP, 
U PI, National Catholic Press 
Service, Religious News Agen
cy), televizijos ir radijo stotim, 
atskiriem žurnalistam. Žinia pa
sklido daugelyje TV ir radijo pro
gramų, plačiai garsinta amerikie
čių laikraščiuose.

JAV LB centro valdyba visus 
šio krašto lietuvius prašo:

_L. šią dieną solidariai 24 valan
das badauti visai nevalgant, pa
sitenkinant vien vandeniu (vai
kam ir jaunuoliam iki 18 metų,

ligoniam ir seneliam šis prašy
mas netaikomas);

2. apie tai informuoti visas 
vietines TV, radijo stotis ir laik
raščius;

3. kreiptis į vyskupus, prašant 
šią dieną skelbti maldos diena 
už Lietuvą visose bažnyčiose; 
prašyti valstijų gubernatorius ir 
miestų burmistrus specialių dek
laracijų;

4. ieškoti būdų šią dieną at
skirose vietovėse geriausiai 
tinkamomis priemonėmis sū
ri ramatizuoti.

JAV LB centro valdyba šia 
linkme daro tolimesnius žygius 
ir apie juos bei jų pasekmes vi
suomenę informuos. Iškilčfc nau
jiem reikalam, vėl kreipsis į vi
suomenę, prašydama talkos.

JAV LB centro valdyba

Bažnyčioje ir už jos

New Yorko valstijos visi 8 
vyskupai su kardinolu Cooke 
prieky paskelbė atsišaukimą į 
tikinčiuosius, kad remtų akciją 
prieš negimusių kūdikių žudy
mą.

Prieš dvejis metus — sako
ma atsišaukime — New Yorko 
valstija patvirtino įstatymą, ku
riuo leidžiami abortai — lei
džiama nužudyti 300,000 kūdi
kių, po kūdikį kas trys minutės.

Su pirma kūdikio prasidėji
mo diena jau yra nulemta kū
dikio plaukij, odos, akių spalva 
— paveldėjimo keliu. Po 28 die
nu jau plaka kūdikio širdis. Po 
8 savaičių kūdikio smegenys 
ima gaminti galimas rekorduoti 
bangas. Po 12 savaičių kūdikis

KAS TRYS MINUTĖS PO 
VIENĄ KŪDIKĮ

yra visiškai susiformavęs, ir be
lieka jam tik augti.

Ir tokią žmogišką būtybę į- 
statymas leidžia žudyti. Kūdikių 
žudymas veda toliau — į žudy
mą neišsivysčiusių, paliegusių, 
nepagydomai sergančių, susenu
sių. Toki klausimai kai kurių 
jau rimtai svarstomi. Jie nu
statinėja, kas turi gyventi, kas 
ne.

Ganytojai pasisako už abortų 
įstatymo atšaukimą.

New Yūrko įstatymas yra pa
lankiausias abortam. Į čia plau
kia ir iš kitų valstijų. Atsako
mybę už tą Erodo darbą pri
siėmė gubernatorius Rockefelle- 
ris, įstatymą pasirašydamas.

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. 8HALI NS-š ALI N8K A8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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 siuntiniu Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir 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 ANDRUŠIO Real Estate, insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų5 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 Jamaicą Ave,. Woodhaven pJ.Y.. 11421; VI 7-44,77

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

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

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 80C 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 at ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 

x ir pobūviams. Pristatom i nymus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Pai lies. Home-made Bologna.

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

t  ------ ■—n—. ~---------;------ :—:------------ :---------------------
• ‘ VYTAUTAS' MAŽELIS^ fotografas-— vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga

li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foV
» ?atarnavimai. 422 Menahan- SL. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviškam rajone — x
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop I 
g 107-0U Jamaica A.ve. Richmond HUI, N. Y. g

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

&

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

Fasolino
Memorials CO.

Ir šioji mažoji mergaitė stovi su plakatu demonstracijose Bostone, reikalaudama pavergtiem 
laisvės. Demonstracijas gegužės 13 rengė ukrainiečiai, dar dalyvavo lietuviai, latviai, estai, 
armėnai.

NEW YORKO ARKIVYSKU
PIJOS TURTAS

New Yorko arkivyskupija pa
skelbė savo turto apyskaitą. Vi
so turto vertė 643 mil. Daugiau
sia tai žemės ir pastatai bažny
tiniam reikalam — už 563 mil.

Išlaidos pereitais metais buvo 
1.6 mil. didesnės už pajamas.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTERA
AR ŽINAI, KAD

Bedarbių didžiausias skai
čius šiuo metu yra Seattle, 
VVašhingtono valstijoje — dau
giau kaip 13 proc. Daugiausia 
tai specialistai, susiaurinus lėk
tuvų gamybą.

1972 rinkimuose rinkikų skai
čius gali padidėti 25 mil. Tarp 
jų gali būti 11.5 mil. jaunų rin
kikų 18-20 metų. Vyresnių per 
65 metus amžiaus Amerikoje yra 
10 proc. Bet rinkimuose jų esti 
17 proc. visų balsavusių.

Jungtinės Tautos 1956 turėjo 
9500 tarnautojų, dabar turi 
35,000.

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

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

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPSMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Gedulo,
badoį

maldos diena
Tardami, kad JAV LB centro 

valdybos atsišaukimas išreiškia 
visų mūsų veiksnių ir visų at
skirų asmenų šio meto nusitei
kimus, skelbiame atsišaukimą 
šioje vietoje ištisai. Red.

Laivo denyje, apsuptas ameri
kiečių, pusgyvis Simas Kudirka 
prašė pasigailėjimo. Savo tra-' 
gėdiją iš Atlanto perkėlęs teismo 
salėn, maldavo Lietuvai nepri
klausomybės.

Kaune, teatro sodelyje, spragant 
liepsnai, Romas Kalanta reikala
vo politinės ir religinės laisvės. 
Tūkstančiai studentų plaukė gat
vėmis, kartodami jo agonijos 
šauksmą.

Kas juos išgirdo?
Pasaulio ausys apkurto mal

davimam, prašymam, prakeiki
mui. Pasaulio akys aptemo lieps
nai, žaidžiančiai jauno žmogaus 
kūnu. Sąžinė mirė, užplaukė 
gėdos debesys.

Lietuvis gėda nesipuoš. Jame 
gyvi laisvės šauksmai, jame dega 
ugnis, neišblėstamai žėri Ro
mo Kalantos pelenai, jį kankina 
Sibiro tremties mirtys.

Lietuvis gėda nesipuoš — ji 
skirta galingiesiem pažehklihtT- 
Mes veržiamės pro' šį žmogų” 
niekinantį, pasaulį apsupusį rū
ką su skriauda širdyje. Mes skel
biamės: birželio penkioliktąją 
dieną kiekvienas sveikas ir su
brendęs lietuvis skiria gedului, 
badui ir maldai.

Atmintyje ilgai išlieka pasaulį 
sukrėtusios nelaimės, bet žmo

gaus rankos tyčiomis atnešta 
skriauda niekados nepamirš
tama. Birželio mėnuo tesimboli- 
zuoja paskutinių dešimtmečių, 
metų ir dienų mūsų tautos trage
dijas—krašto okupaciją ir Sibiro 
trėmimus. Birželio mėnuo te- 
simbolizuoja šių kančių išau

gintą ryžtą — ir Kudirką, ir Ka
lantą, ir Kauno jaunimą, ir mū
sų auką.

Birželio mėnesio penkioliktoji 
diena — mūsų gedulo, bado, 
maldos ir naujų jėgų diena.

Pasaulį supa smurtas, bet lie
tuvis gėda nesipuoš.

JAV LB Centro valdyba

R. J. Valaitis
Kaip pereitame nr. buvo pra

nešta, Chicagoje gegužės 25 
mirė Remigijus Juozas Valaitis, 
teišgyvenęs nepilnus 65 metus..

Velionis buvo vienas iš 
didžiųjų ir ilgalaikių lietuviš
kos spaudos darbuotojų orga
nizatorių.

Lietuvoje nuo 1930 jis buvo 
vienas iš “Žaibo” bendrovės 
steigėjų ir to vardo spaustuvės 
direktorius iki pat sovietinės 
okupacijos. Jo drąsia iniciatyva 

—spaustuvė buvo įsigijusi moder
niausia^ tuo - -metu * mašinas 
spausdinti bendrovės leidžia
mam “XX amžiaus” dienraščiui, 
kuris laimėjo lietuviškoje vi
suomenėje didelį populiarumą.

Amerikoje jis įsijungė Chi
cagoje į “Draugo” administraciją 
ir savo patirtimi bei administra
ciniais <sugebėjimais prisidėjo 
prie šio dienraščio ir jo leidžia
mų knygų plitimo.

Velionio šeimai, o ypačiai 
“Draugo” dienraščiui, neteku
siam tokio kvalifikuoto ir atsi- 
dėjusio spaudos organizatoriaus, 
tariame kolegišką “Darbininko” 
užuojautą.

Jaunimo protesto demon
stracijos Kaune rado didelio 
atgarsio Vakarų spaudoje. Joje 
daugumas kartojo agentūrų AP 
ir UPI žinias. Kai kurie skelbė 
savo korespondentų praneši
mus. Vedamųjų tuo tarpu re
dakciją pasiekė maža.

Nors žinios tos pačios, bet ant
raštės rodo, į ką laikraščiai labiau 
kreipia dėmesį.

Record American, Bostono 
dienr., geg. 22 4 pusi, skelbė 
AP žinią antrašte (tik su klaida 
antraštėje) “Latvian Mobs Battle 
Red Soldiers”.

Waterbury Republican geg. 22 
tai pačiai žiniai davė antraštę 
“Lithuanians Fight Russian 
Troops”.

The Hartford Courrant (gautas 
V. M. dėka) geg. 22 pirmame 
pusi.: “Rioting Quelled in Lith
uania” — UPI žinia.

The Wall Street Journal geg. 
22 trumpa žinia pirmame psi.

The Miami Herald (gautas J .R. 
dėka) pirmame pusi, skelbė savo 
korespondento pranešimą “Li
thuanian Uprising Reported”. 
Komentavo: “Lietuvos istorija 
pasižymi tautiniu resentimentu 
prieš Baltijos valstybių prievarti
nį įjungimą į Sovietų Sąjungą 
1940”.

The Detroit News (gauta J.U. 
dėka) geg. 22 perėmė žinią iš 
Los Angeles Times ir davė ant
raštę “Soviets smash riot on eve 
of Nixon visit”.

Chicago Tribune (gautas D.T. 
dėka) skelbė savo koresponden-

Remigijus Juozas Valaitis

Atgarsiai Vakarų spaudoje

to James Yuenger informaciją 
“Self-Immolation Sparks Riots 
in Lithuanian City”. Tai plačiau
sia informacija, pakartota Daily 
News.

TUO PAT METU IR ŽYDŲ 
PETICIJA

Los Angeles Times (gautas A. 
M. dėka) geg. 22 per visą pir
mą puslapį skelbė “Russ Quell 
Riot. Hundreds Arrested in Lith
uania”. Komentavo: “Nors Kau
no riaušės nebuvo tiesiogiai su
siję su prez. Nixono atsilan
kymu šią savaitę, lietuviai norė
jo savo protestais atkreipti Ame
rikos lyderio dėmesį prieš pasi
tarimus su Sovietais, kuriem va
dovauja komunistų partijos gen. 
sekretorius Leonid I. Brež- 
nev”, rašė Murray Seeger.
. Lietuvių protestus sugretino 
su to meto protestais žydų, kurių 
devyni buvo Maskvoje suimti — 
6 iš Maskvos, kiti 3 suimti ge
ležinkelio stoty atvykę iš kitur. 
Jų reikalavimas — išleisti į Iz
raelį.

Chicago Sun-Times (gautas 
D.T. dėka) geg. 22 pirmame psl. 
“Kremlin Curbing Lithuanians, 
Jews” — pranešimas to paties 
Murray Seeger. Rašo, kad žydai 
įteikę 24 psl. peticiją su 302 pa
rašais iš Maskvos, Minsko, Vil
niaus, Kauno, Rygos, Talino, 
Kij evo. Čia pat jungia ir žinią, 
kad Ukrainos partijos sekreto
rius Šelest išimtas iš Ukrainos ir 
paskirtas vienu iš ministerio pir
mininko pavaduotojų, vadinas, iš 
atsakingesnės vietos nukeltas į 
mažiau atsakingą. Šelest buvo 
žinomas kaip griežtos linijos ša
lininkas.

DEMONSTRACIJOS AR 
PREKYBA?

The Plain Dealer, Ohio di
džiausias dienraštis (gautas Ig. 
M. dėka) geg. 25 str. “Freedom 

Stirs on the Baltic” komentuo
ja:

Sovietuose, kurie nesutaria su 
valdžios linija, perduodami į 
psichiatrines institucijas. Ir Lie
tuvoje 20 metų vyras, kuris susi
degino protesto ženklui, jau po 
mirties buvo valdžios paskelbtas 
psichiškai pakrikęs.

Tuo siekiama, be abejo, kanki
nį paversti bepročiu; tai techni
ka šiam kraštui (Amerikai) nepa
žįstama.

Ji neįtikina. Sujudimas Lie
tuvoje, kada tūkstančiai pasirašė 
peticiją, protestuodami prieš re
ligijos persekiojimą, negali būti 
laikomas psichine liga. Lietuva, 
prieš 28 metus prievarta pada
ryta sovietine respublika, tebe- 
trokšta politinės ir religinės lais
vės, ir už tai jos jaunimas areštuo
jamas.

-Atrodo, kad demonstracijos te
nai ir Amerikos lietuvių Jungti
nėse Valstybėse siekia patrauk
ti prezidento dėmesį. Gal 
būt, baiminamasi, kad Baltijos 
respublikų ir kitų sovietinių 
valdinių interesai nukentės, jei 
Mr. Nixonas susitars su Krem
lium. Tačiau mes siūlome įsi
minti du dalykus. Vienas, kad 
mūsų politika iki dabar nedaug 
ką padarė Lietuvos apsi

Myron Le s kiw, ukrainiečių atstovas iš Newarko, N.J., kalba 
lietuvių demonstracijose gegužės 28 Times Square New Yor
ke. Demonstracijos buvo surengtos ryšium su paskutiniaisiais 
įvykiais Lietuvoj. Nuotr. R. Kisieliaus

sprendimui, išskyrus gal tai, kad 
klausimą palaikė gyvą. Kitas, 
kad J. V. prekybos ir kultūrom 

• ryšiai — o tai -Amerikos laisvės 
piršliai — gali daugiau nei de
monstracijos pakirsti Sovietų 
vidaus disciplinas.

SOVIETAI BUVO PRIVERSTI 
KALBĖTI

N. Y. Post gegužės 25 AP ži
niai davė antraštę “Reds Admit 
Lithuanian Riot”. Nors Kauno 
spauda apie riaušes neskelbė, 
tepaskelbė nežymioje vietoje 
“ekspertų” pareiškimą, kad Ka
lanta buvęs psichiškai pakrikęs, 
bet Maskvoje gegužės 25 spau
dos konferencijoje Novosti agen
tūros šefas Ivan Udalcov buvo 
paklaustas apie įvykius Kaune. 
Paklausė Anglijos komunistų 
partijos . laikraščio “Morning

(nukelta į 4 psl.)

KIEK REIKIA SUMOKĖTI
UŽ LAISVĘ? Baltijos valstybių 

likimas — 
kaip įspėjimas

Tarp lietuvių protarpiais 
sukildavo kontroversinis klau
simas: ar reikšjo prieš Sovie
tų agresiją kapituliuoti ar rei
kėjo bent simboliškai priešin
tis?

Argumentų surandama už 
vieną ir už kitą atsakymą. Prie 
to paties klausimo grąžina ne
lietuvių dėmesys, kai jie Balti
jos valstybių likimą ima sau 
kaip pamoką, kaip įspėjimą.

Vienas tokių nelietuvių pasi
sakė Šveicarijos marinų istori
kas Juerg Meister Šveicarijos

(Dvi teorijos):
Vakarų Europoje ir ypačiai 

mažose valstybėse — tokiose 
kaip Šveicarija — kai kurie as
menys per. eilę metų tvirtina, 
kad krašto gynimas nebeturi 
prasmės, nes maža valstybė ne
gali tikėtis jokio pasisekimo 
gindamasi nuo didžiosios vals
tybės. Ginklavimasis esą tai
kos metu atsieina daug pinigo, 
o karo metu daug kraujo, o vis 
tiek negalima tuo išsaugoti sa
vo nepriklausomybės (jei ši ne
priklausomybė iš viso yra ver
ta saugoti). Kartojamas šūkis: 

karininkų sąjungos oficialiame 
organe “ Allgemeine Schweizer- 
ische Militaerzeitschrift” 1971 
gruodžio nr. (gautas J.J. dė
ka).

Juerg Meister ilgas, apie 
1,000 eilučių rašinys, vardu 
“Was kostet die Freiheit? Das 
Schicksal der baltischen Staat- 
en als Warming’’. To rašinio, 
kalbančio konkrečiais skaičiais 
ir išvadom, samprotavimai gali 
būti įdomūs ir Darbininko skai
tytojui. Duodame tad jo san
trauką.

“Geriau raudonas negu lavo
nas”.

Nuostabu bet — sako auto
rius — kad tie sluoksniai, ku
rie platina šią teoriją, nenuro
do jokio pavyzdžio, kuris galė
tų įrodyti jų mokslo teisingu
mą ir pateisintų kapitualiaciją 
be pasipriešinimo.

Tebus toliau patyrinėta, ar 
ginkluotas mažųjų valstybių 
pasipriešinimas didžiosiom tik
rai pareikalauja daugiau krau
jo negu kapituliacija. Likimas 
Baltijos valstybių,.kurios 1939- 
40 pasidavė sovietų spaudžia

mos be kovos, galėtų būti ge
ras pavyzdys, kiek reikia su
mokėti už šitą prisitaikymo po
litiką, kuri siekia išvengti krau
jo praliejimo.

Kita kai kurių sluoksnių 
mėgstama teorija skelbia, kad 
numatytam krašto okupantui 
reikia priešintis ne klasinio ti
po kariuomene, bet rezistenci
niu sąjūdžiu jau įvykdytai oku
pacijai, vykdyti alinamąjį ma
žąjį karą. Jau būtų kitos stu
dijos uždavinys parodyti, kad 
ir šitokio pobūdžio kariavimas 
atsieina labai daug kraujo kaip 
ir klasinio pobūdžio kariuome
nės pasipriešinimas ir, be to, 
ilgiem metam apnuodija krašto 
politinį gyvenimą.

(Kiek gyvybių sumokėta už 
svetimą interesą ir kiek už sa
vą nepriklausomybę):

Atmetęs sovietų propagan
dos tvirtinimą, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybė bu
vusi tik “imperialistų kombina
cijų” laikinis padaras; kad 
1940 Baltijos tautos nužemin
tai grįžo prie matuškos Rusi
jos; apbūdinęs šių trijų valsty
bių istorinę praeitį, autorius 
grįžta prie pirmojo pasaulinio 
karo laikų, kada šie trys kraš
tai dar buvo Rusijos valdžio
je.

“Pirmame pasauliniame ka
re nuo 1914 iki 1918 lietuvių, 
latvių ir estų didelis skaičius bu
vo paimti į caro armiją, rusų 
generolų menkai vadovaujami, 

slavų interesam paaukoti — 
XX Rusijos armijos korpas 
buvo beveik vieni baltiečiai. Lie
tuvių bent 2Q,000, latvių 20, 
000 ir estų 10,000 1914-1918 
žuvo dėl svetimo intereso. Nuo 
1915 rugpiūčio pagaliau galima 
buvo organizuti latvių tauti
nius dalinius Rusijos armijos 
rėmuose. Jie puikiai kovojo ir 
turėjo vėl didelių nuostolių. Es
tų daliniai tegalėjo būti orga
nizuojami tik nuo 1917, o lietu
vių dalinių buvo maža, nes nuo 
1915m. šis kraštas jau buvo 
vokiečių okupuotas ir, be to, 
karininkai katalikai carinėje 
armijoje nebuvo pageidaujami. 
Tik 1917 vasarą rusai suorganiza
vo ir keletą lietuvių dalinių.

1918 metais lietuvių, latvių 
ir estų kariai, kurie nuo bol
ševikų perbėgo pas vokiečius, 
dalyvavo drauge su vokiečių 
kariuomene trijų Baltijos vals
tybių išlaisvinime. Tačiau vo
kiečiai šiuos dalinius tuojau 
nuginklavo, nes Vokietija nu
matė Baltijos valstybes pavers
ti savo vasalais ir juos valdyti 
vietos vokiškų mažumų pagal
ba.

Rusijos pilietiniame kare ko
munistų pusėje kovojo latvių 
ir estų bent po vieną diviziją; 
latvių divizija buvo laikoma 
elitu raudonojoj armijoj. Bal
tųjų pusėje tolimuose rytuose 
kovojo du latvių pulkai ir vie
nas lietuvių batalijonas, o šiau
rės Rusijoje vienas estų legijo- 
nas. Tik Vokietijai kapitulia
vus 1918 lapkričio mėn. trim 

baltiečių tautom atsirado gali
mybė gauti tikrą nepriklau
somybę ir kraują atiduoti už 
savąjį interesą. Paskelbtoji ne
priklausomybė dar 1918 pabai
goje reikėjo ginklu apginti nuo 
komunistų, sovietinės inter
vencijos, nuo Baltijos vokiečių 
bei jų sąjungininkų vokiečių 
kariuomenės. Nors trūko kari
nės medžiagos; nors menka te
buvo Anglijos bei Prancūzijos 
parama; nors 1914-1918 kraštai 
buvo netekę daug žmonių ir bu
vo nualinti pirmojo pasaulinio 
karo metu, trim valstybėm pa
vyko iki 1920 pradžios sumušti 
ir išvaryti savuosius komunis
tus ir jų sąjungininkus rusus, 
Baltijos vokiečius ir jų talkinin
kus iš Vokietijos. Kovų metu 
trys valstybės bendradarbiavo 
įvairiai, labiausiai latviai su es
tais; pastarieji gavo šiek tiek 
paramos ir iŠ Suomijos. Trijų 
valstybių imp revizuoto m ka
riuomenėm pavyko sumušti 
daug gausingesnes rusų ir vo
kiečių pajėgas ir tokiu būdu 
išsikovoti sau nepriklausomy-

Karą baigiant estų kariuo
menėje buvo 74,500 vyrų; lat
vių 76,394, lietuvių apie 60, 
000.

Rusijos pilietiniame kare 
abiejose pusėse kovojantieji 
latviai neteko apie 20,000 žmo
nių, estai ir lietuviai apie po 
5,000. Tai reiškia, kad tarp 
1914 ir 1922 metų už Rusijos 
reikalus (carų ir komunistų) 
žuvo latvių viso 40,000, lie

tuvių 25,000 ir estų 15.000. Vi
so tai yra 2 proc. visų Balti
jos valstybių gyventojų.

Tuo tarpu už išsilaisvinimą 
iš rusų ir vokiečių jungo trys 
Baltijos valstybės neteko tik 
8.070 žuvusių ir 19,189 sužeis
tų. būtent: estų žuvo 3,588, su
žeistų 13,775; latvių žuvo 3,046, 
sužeistų 4,085; lietuvių žuvo 
1.436, sužeistų 1,329.

Taigi Baltijos valstybių išsi
laisvinimas atsiėjo tik 10 proc. 
tiek gyvybių, kiek jų buvo pa
aukota už svetimą interesą.

(Kaip pasirinko kapitulia
ciją):

1920 m. SSSR sudarė taikos 
sutartis su Lietuva, Latvija ir 
Estija; paskiau jas papildė dar 
“draugiškumo”, “nepuoli
mo” ir kt. sutartimis. Teoretiš
kai sutartys padarė bet ko
kią sovietinę agresiją negali
mą. Tačiau iš tikrųjų Sovietai 
nuo 1920 tebesiekė Baltijos val
stybes vėl prisijungti. Tam rei
kalui tarnavo ir 1924 gruodžio 
1 dienos mėginimas įvykdyti 
Estijoje komunistinį pervers
mą, kuris jiem betgi nepavyko. 
Tik sudarius Hitlerio-Stalino 
sutartį 1939 rugpiūčio mėn., 
Sovietam pavyko Baltijos vals
tybes izoliuoti tiek, kad ulti
matumo spaudimu galėjo jas 
priversti į savo teritorijas pri
siimti sovietines įgulas.

(bus daugiau)
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AUKURO VIEŠNAGĖ
Elizabeth, N. J.

LB N J apygardos valdybos 
pakviestas, Hamiltono teatras 
Aukuras čia balandžio 30 
suvaidino Balio Sruogos 3 v. 
komediją Dobilėlis Penkialapis. 
Pati komedija parašyta 1943 
m., autoriui leidžiant vargingas 
dienas Stutthofo koncentraci
jos stovykloj, sukasi apie 5 
viengungius, susijungusius j Do
bilėlio Penkialapio draugiją 
ir prisiekusius viengungiais iš
likti, tačiau j jų tarpą įsi
maišiusios moterys visus jų pa
siryžimus niekais paverčia. Nors 
veikalas ir senokas — jo foną 
sudaro Lietuvos apskrities mies
tas, — tačiau dėl savo šmaikš
čių dialogų ir situacijų ir šian
dien gali būti mielai žiūrimas. 
Juo labiau, kad didelei daugu
mai žiūrovų visa veikalo ap
linkuma dar labai sava.

Nors veikalo vaidintojai ir 
buvo didžiai ilgos kelionės iš
varginti — dieną prieš tai jie 
Philadelphijoje vaidino J. Jan
kaus — Audronę, — tačiau 
savo vaidmenis jie stengėsi su
kurti patraukliai ir įtikinan
čiai. Ne visi jie buvo vienodo 
vaidybinio lygio, tačiau x kaip 
kolektyvas sudarė damų viene
tą, ir daugumas prašoko mėgė
jišką lygį. Tvirtai scenoje jau
tėsi _ visos moterys, kiekviena 
sukurdama charakteringą moters 
tipą. Iš vyrų savo santūrumu 
žodžiuose, tačiau patraukliai ir 
įtikinančia vaidyba išsiskyrė 
Vladas Panavas, vaidinęs atsar
gos pulkininką.

Seniai Elizabetho lietuvių sa
lė buvo mačiusi tiek daug su-

Kauno 
jaunimo ...
(atkelta iš 3 psl.)

Star” korespondentas. Udalcov 
pakartojo Kauno spaudos pra
nešimą ir tepridėjo: “Maža gru
pė chuliganų, maža grupė, mė
gino pasinaudoti proga ir ardyti 
tvarką bei įstatymą Kaune ry
šium su savižudybe. Įstatymo ir 
tvarkos saugotojai suėmė kai 
kuriuos chuliganus, smur
tininkus”.

N. Y. TIMES
ATSILIEPIMAS

N. Y. Times geg. 28 str. “Some 
Cracks In the Kremlin Wall” 
plačiausia komentavo. Esą prezi
dentui Nixonui atvykstant į 
Maskvą ramų paviršių labiausiai 
sukrėtė du nelaukti įvykiai — 
dviejų dienų riaušės katalikiš
koje Lietuvoje ir išėjimas iš po- 
litbiuro svarbaus naric(§elesto).

Bent vienas, o gal ir abudu 
įvykiai yra susiję su prezidento 
kelione. Abudu reiškia kryptis 
sovietinėje politikoje: augančią 
partijos lyderio Brežnevo įtaką 
ir stiprias tautines nuotaikas 
mažumų respublikose.

Laikraštis atmeta Sovietų No- 
vosti agentūros šefo Ivan Udal- 
covo aiškinimą, kad Kaune te
buvusi maža chuliganų grupė. 
Pakartoja Lietuvos tikinčiųjų pe
ticijos faktą J. Tautom.

“Lietuvių protestai, gal būt, 
suderinti su Nixono atsilanky
mu, kad patrauktų dėmesį, yra 
aštriausias mažumos tautinio 
jausmo viešas pasireiškimas 
Sovietų Sąjungoje nuo riaušių, 
kilusių Armėnijoje 1965.

VOKIEČIŲ SPAUDOJE
Redakciją pasiekė šie vokie

čių spaudos atsiliepimai (St. Y. 
ir A. M. dėka):

General Anzeiger, Bonn, geg. 
23, Sueddeutsche Zeitung geg. 
23, su AP žinia; Die Welt su že
mėlapiu ir antrašte “Strassen- 
kaempfe in Litauen nach Selbst- 
verbrennung”; Koelner Stadt 
Anzeiger pastebėjo: “Vieno iš 
Kauno gyventojų* kolegos pasa
kojo, kad jis slaptosios policijos 
buvo tardomas tris valandas už 
tai, kad perdavė informaciją į 
Maskvą. Grasino teismu už So
vietų Sąjungos šrpeižimą”.

Kiti laikraščiai:* Westfaelische 
Nachrichten AP žiniai antraš
tė “Nach Strassenkaempfen 
Ruhe in Litauen”; Neue Rhein 
Zeitung “Unruhe in Litauen”.

sirinkusių žmonių vaidinimo 
pažiūrėti. O jų čia šiandien pri
sirinko net apie 250. Susi
laukta ir svečių ne tik iš New 
Yorko, bet net ir iš Philadel- 
phijos. Tai rodo, kad žmonės 
yra išsiilgę vaidybinio meno. 
Net ir gražiausia pavasario
diena jų neatbaidė nuo ne vėsi
namos salės. Kaip reikia mums 
turėti “savą” netolimą, ne
sunkiai pasiekiamą teatrą! O 
dabar tik su Philadelphia 
susitarus buvo išdrįsta kviestis 
hamiltonieči us.

Neteko ilgiau išsikalbėti su 
svečiais teatralais, nes po 
vaidinimo jie tuojau išskubėjo 
į ilgą kelionę namo, tačiau 
stebina mus kai kurių lietu
viškų kolonijų gaivumas ir pa
siryžimas tarnauti lietuviškiem 
reikalam. Štai, kad ir Aukuras 
jau išgyveno per 20 metų ir 
pastatė per tą laiką kokį 30 
veikalų. Žinoma, jo sąstatas 
keitėsi, bet ir šiandien jame 
vėl galima atrasti nemažai visai 
jaunų veidų. Stebiesi žmogus, 
su kokia ištverme ir užsispyri-

MILAŠIUS IR VEIKALAI 
APIE JĮ...

Ponia Janine Kohler yra apgy
nusi tezę Paryžiaus universitete 
tema — “Thėmatiųue et signi
fication de l’enfance dans 1’ 
oeuvre poetique de Milosz” 
1971 gruodžio 18.

Ponia Danielle Kemp Mel
bourne universitete rašo tezę te
ma—-“Myštieisme baroque chez 
Milosz”.

Ponia Suzanne Senez rašo te
zę Aix-en-Provence universitete 
— “Le temps chez Milosz”.

Ponia Marie-Danielle Blan
che landė-Chavatte ruošia vei
kalą apie Milašiaus kūrinius te
ma — “Amour humain, amour 
divin dans le theatre de Milosz”.

Milašiaus veikalų leidėjas An
drė Silvaire leidžia antrą laidą 
Milašiaus veikalo — “Contes 
et Fabliaux de la vieille Lithua- 
nie”.

Milašiaus Draugų Draugija 
Milašiaus pagerbimą Fontdaine- 
bleau šiemet ruošia birželio 4.

internal security troops had to be 
called in.

When the episode was brought up
Soviet Union:

Cracks 
In the 
Kremlin 
Wall

MOSCOW — In the era of ortho
doxy and stability that l~s descended 
over the Soviet Union since the fall 
of Nikita Khrushchev in 1964, there is 
rarely any untoward event to ruffle 
the serene surface of Soviet politics. 
The most important maneuverings at 
the top remain obscure. Problems tn 
the hinterland are usually hushed up.

But just as President Nixon was 
coming to Moscow for his summit 
talks in the Kremlin, two unexpected 
but important events disturbed the 
surface calm — two days of rioting 
in heavily Catholic Lithuania and the 
demotion of an important Politburo 
member, possibly signalling the start 
of a Kremlin shakeup.

At least one, and possibly both, had 
some links to the Nixon visit. Both 
symbolized trends in Soviet politics: 
the increasing muscle of the Commu
nist party leader, Leonid Brezhnev, 
and the problems posed by strong 
nationalist feelings in minority re
publics of the Soviet Union.

The rioting in the Lithuanian city 
of Kaunas was triggered by the self- 
immolation of a 20-year-oid Lithuanian 
Catholic, Roman Kalanta, who set him
self on fire in a public garden on 
May 14. At his funeral four days later, 
several thousand youths battled po
lice and soldiers. The rioting spilled 
over to the following day. According 
to reports reaching Moscow, several 
hundred people were arrested, scores 
were injured and one policeman was 
killed. So great was the turmoil that

mu Aukuro žmonės turi dirbti, 
kad galėtų per tiek metų iš
laikyti šį vienetą gyvą ir dar
bingą. Nemaža nuopelnų dėl to 
turi ir Aukuro režisierė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė, kadai
se pradėjusi vaidinimo darbą 
Kauno Jaunimo teatre. Nėra 
lengva dirbančiai ir turin
čiai šeimą moteriai dirbti dar 
ir su mėgėjų teatru ir važinė
ti į gastroles, o tačiau ji ir 
šiandien teatrinio darbo nepa-
lieka.

Apygardos valdybai dirbant

Metropolitan opera Bostone
Metropolitan Opera laikoma 

viena geriausių pasaulinių ope
rų. Jos nuolatinė vieta — New 
York, kur ji veikia žiemos metu. 
Pavasarį Metropolitan pradeda 
vasaros tume ir atvyksta į Bosto
ną vienai savaitei.

Šiemet Bostone teko išgirs
ti tris operas: Traviatą, Otelio'— 
abi sukurtos Verdi, ir Faustą, pa
rašytą Gounod. Operos buvo 
dainuotos originaliose kalbose, 
spektakliai vyko didžioj, penkių 
tūkstančių vietų salėj, kuri per 

visus spektaklius buvo kimšte 
prikimšta.

Kiekvienam spektakliui yra 
atskiri solistai: kas dainavo bari
tono rolę Otelio, nebedainavo 
kitoj kurioj operoj. Solistų esama 
pakankamai, gerų yra nedaug.

Kai šviesos pritemsta ir išei
na dirigentas, jį lydi palydovas, 
kuris ir pradeda plojimą. Įdomu 
yra stebėti, kaip viskas yra su
organizuota. Kadangi orkestras 
sėdi žemai, ir jo nematyti, at
kreipti klausytojų dėmesiui yra 
naudojamas šis triukas — ploji
mai pradedami atskiro asmens ir 
labai garsūs. Tas kartojasi kiek
vieną kartą dirigentui išeinant į 
scenos papėdę.

Žmonės nutyla laike uvertiū
ros. Besikeliant uždangai, jau 
yra visai tylu salėj, ir visi yra 
susikaupę operai.

Scenarios ir apšvietimas buvo 
tobulas. Įrengimai siekia aukš
tumas, ir negalima net įžiūrėti 
machinerijos viršuj, net sėdint 
antroj eilėj.

Ypač įspūdingas buvo Otelio 
scenarios pirmajam aktui prasi

at a press conference during Mr. Nix
on’s visit last Thursday, Ivan Udalt
sov, head of the Novosti Press agency, 
described the suicide as the act of a 
mentally deranged young man and the 
subsequent violence as the work of a 
“small group of hooligans [who] tried 
to exploit this opportunity to disrupt 
law and order.” He denied that the 
Lithuanian disorders had political sig
nificance.

But earlier reports from Kaunas said 
that Mr. Kalanta himself had said in 
advance that his immolation had po
litical motives. Moreover, the youths 
who battled with police and troops 
had chanted “Freedom for Lithuania!”

There is known to have been grow
ing unrest among Lithuanian Catholics, 
who form a sizable part of Lithuania’s 
population of 3.2 million. In late 
March, about 17,000 Lithuanian Catho
lics signed a petition to Kurt Wald
heim, the United Nations Secretary 
General complaining that they were 
denied religious freedom and subjected 
to various forms of discrimination in 
secular life.

They complained for example, that 
Catholic children were compelled to 
study atheism in schools, that priests 
had been imprisoned or exiled for 
performing such religious duties as 
instructing children for first commun
ion and that only 10 persons were ad
mitted annually to the one Catholic 
seminary in the republic, causing a 
shortage of priests. In 1940, when 
Lithuania was annexed by the Soviet 
Union, there were said to have been 
four Catholic seminaries, 37 monaster
ies, 85 convents and 72 Catholic schools 
and kindergartens; about 80 percent 
of the population were Roman Catho
lics.

The Lithuanian protests, possibly 
timed to gain publicity during the 
Nixon visit, are the sharpest public 
expression of minority nationalist sen
timent in the Soviet Union since riots 
erupted in Armenia in 1965. Yet de
spite the obvious embarrassment in a 
year of intensified propaganda on the 
solidarity of the various nationalities 
of the Soviet Union, the Lithuanian 
episode does not appear to raise any 
serious dangers for Moscow.

parengiamuosius teatro atsi- 
kvietinio darbus, jai labai gra
žiai ir nuoširdžiai talkino pini
gine parama ir darbu visa eilė 
lietuvių kunigų, profesionalų, 
verslininkų ir paprastų lietuvių 
ir veiklesnieji apygardai priklau
sančių bendruomenės apylinkių 
nariai. Jiem visiem apygardos 
valdyba iŠ širdies dėkoja, nes 
be jų talkos šis darbas nebūtų at
liktas. Padėka priklauso ir vi
siem vaidinimo žiūrovam, ku-
rie visi nesivėluodami susi
rinko į salę.

dedant— laivas kovoj. Aptemdy
toj scenoj, blykčiojant šviesom, 
girdi balsus ir melodijas. Vėliau 
viskas nurimsta.

Įdomūs yra ir kostiumai.
Traviatoj dirigentas netildė 

pučiamųjų, ir buvo vieno asmens 
įspėtas. Toliau jis pasekė pata
rimą ir pučiamuosius nutildė.

Kokia rolė dirigento! Otelio 
kitas dirigavo, ir įspūdis buvo vi
sai kitoks, net piano vietos kitaip 
skambėjo.

Traviata darė ir optinį įspūdį 
— artistė grakšti, gražiai judanti, 
gerai dainuojanti.

Režisūrai yra skirta nemažas 
vaidmuo — Amerikos opera ski
riasi daug kuo nuo mūsų Kauno 
operos, kuri daugiau buvo statiš
ko pobūdžio. Mūsuose solis
tas stovėjo dainuodamas, čia 
jis juda visą laiką, net nuo
stabu, kaip jis tai gali padaryti.

Režisūros triukas ypač buvo į- 
domus Otelio, kur pats Otelio 
turi labai sunkų uždavinį suvai
dinti scenoje neapykantą, kuri 
buvo pradžioj maža ir nežymi ir 
kuri visą laiką augo. Otelio yra 
laukinis: jo ramybė yra paviršu
tiniška ir gerai valdoma, bet vidi
niai jis yra pilnas ug
nies ir laukiniškumo. Kaip tai 
suvaidinti?

Stebėjau Otelio judesius: kada 
Jago jam kalbėjo apie žmonos 
“nuodėmes”, Otelio nusisukda
vo pečiais į sceną ir nervingu 
pečių trūkčiojimu išgaudavo 
efektą. Kada Jago jam pasakojo 
apie neteisingus dalykus, kurių 
niekad nėra buvę, Otelio palįs- 
davo po stalu, besilaikydamas 
viena ranka ir žiūrėdamas vie
na akimi į sceną.

Tų smulkių ir neįprastų jude
sių buvo labai daug — jie buvo 
prasmingi ir darė įspūdį žiū
rovui.

Traviata mirštanti dainuoja 
lovoje, galvai nusvirus per lovos 
galą. Ir kaip ji įstengia dainuoti 
ir kvėpuoti, tai yra keistas triu
kas.

Faustas davė neįprastą mum 
Mefisto — ne didelį, raudonai 
aprengtą šėtoną, bet mažą, su 
maža skrybėlaite ir plunksna 
velniuką. Režisūros tikslas buvo 
svarbiausiuoju asmenim padary
ti Margaritą, kuri ir dominavo 
scenoje, bet ne Mefisto. Įspū
dinga bažnyčios scena, kur duo
damas choras ir Margarita an- 
face (veidais į žiūrovą), Mefisto 
visai nesimato, tik jo balsas ga
lingai skamba visoj bažnyčioj ir 

. sudaro labai dideb 7idį: jis yra 
visur.

Pažymėtinas Metropolitan 
dainavimo būdas, kuris yra labai 
kamerinis. Mes esame išauklė
ti mūsų Lietuvos operos prie 
specifinio operinio dainavimo, 
kuris skyrėsi nuo kamerinio dai
navimo. Mūsų dainavimas pasi
žymi laisvu užtraukimu gaidų, 
kurios dainininkui patiko dau
giau, laisvesniu ritmu, kai kur 
paskubinant, kai kur sulėtinant. 
Tai yra speciali teorija, kuri sako, 
kad kiekvienas dainininkas yra 
kitoks ir kitaip išreiškia savo 
mintis.

Nieko šito nesigirdi Metropo
litan operoj: ritmas yra geleži
nis, kamerinis, trijo ir kvartetai 

' atlieka savo partijas labai tiksliai.

Nežiūrint visų mandrybių 
ir skirtingumo, vieno Metropoli
tan opera neturi, tai mūsų Kip
ro Petrausko. Jo muzikinis pri
ėjimas prie savo rolių, jo die
viškas falcetas, jo įsijautimas ir į- 
sigyvenimas į savo rolę neturi 
sau lygaus, — nei čia, nei kitur!

Elena Vasyliūnienė

Šv. Antanas Paduvietis. Šį paveikslą nutapė Jurgis Pabrėža, 
kai jis buvo Vilniaus universiteto studentas 1792-4 m. Vėliau 
jis tapo kunigu, pranciškonų vienuoliu ir buvo žymus lietu
vių mokslininkas — gamtininkas. Šis paveikslas yra iš
likęs iki mūsų dienų ir dabar patalpintas jo vardo muziejuje 
Kretingoje.

LAIŠKAS TIME 
ŽURNALUI DĖL 

m. k. Čiurlionio

Time žurnalo gegužės 15 nu
meryje buvo įdėtas straipsnis, 
kur kalbama apie abstraktinio 
meno .pradininką Kandinsky. 
Ten neigiama prasme paminėtas 
ir Čiurlionis, kad jis pretenduo
jąs į abstraktinio meno pradi
ninkus. New Yorke veikianti

* Lietuvių Dailininkų Sąjunga 
reagavo tokiu laišku. (Red.)

-o-
Time žurnalo redaktoriui, 
Rockefeller Center, N. Y.

Gerbiamas Redaktoriau,
su malonumu mes pastebime 

Time žurnale gegužės 15 straips
nyje apie Kandinsky paminėjimą 
lietuvių dailininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio (1875- 
1911).

Galbūt jo vardas nėra žinomas 
šioje pasaulio dalyje, bet jis yra 
garsus rytinėj ir vakarinėj Euro
poj, Indijoj ir Japonijoj. Jo vi- 
zinės ir mistinės abstrakcijos pa
sirodė 1904-1909. Jo originalu

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 LlTUANICA 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 men. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LlTUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LlTUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LlTUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
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.

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

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.............

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina $42.00,
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

1862-64 METAIS, 720 psl................................. kaina $10.00.
5. A. Kučas. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl.................................   kaina $10.00,
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl................................................................................. kaina $7.00,

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 ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosniu daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito__ Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia. Lietuvos žemėlapis—

kaina $ 38.00, siūlau $........................

VARDAS, PAVARDE
ADRESAS 

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

mas ir stiprumas atnešė jam pa
gerbimą u pripažinimą kaip pir
maujančio dailininko abstrak- 
ciniame mene. Kaune, Lietuvoj, 
yra Čiurlionio vardo muziejus, 
kuriame yra 255 dailininko dar
bai. Studijos apie jo darbus yra 
išleistos 28 kalbose.

Su pagarba
Albinas Elskus,
N. Y. Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas

— Daiva Lakutytė-Bieri apie 
Melboumo studijų dienas sa
vo įspūdžius pateikia “Mūsų 
Pastogėj” 1972 balandžio 24: 
“Entuziazmas lietuviškam dar
bui negali būti išlaikomas to
kiam pat lygyje diena iš dienos 
ir metai iš metų, jei retkar
čiais neatsiras koks nors aks
tinas, kuris iš naujo įžiebs 
užsidegimą ir pakels nuotaiką. 
Mano manymu, kongresas yra 
tas akstinas, kuris paskatina - 
sudarymą tokių aktyvių jauni
mo komitetų, kaip dabar tu
rime, kurie pasiliks darbą tęs
ti toliau po kongreso, ir pra- 
vedimą šitokių naudingų studi
jinių stovyklų”.

kaina $25.00, siūlau $.............

siūlau $.............

siūlau $.............

siūlau $.............

siūlau $.............
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LIETUVIŲ FONDO DEŠIMTMEČIO 
SUVAŽIAVIMAS

JURGIS JANUŠAITIS

Prieš dešimtį metų didžiųjų 
entuziastų mintis sukurti vieno 
milijono fondų išsipildė. Ir di
dieji skeptikai šiandien tiki, kad 
šis fondas yra vienas iš didžių
jų šaltinių, kuriuo gaivinsis atei
ties lietuviškasis gyvenimas.

Gegužės 6 Chicagoj, Jaunimo 
centre Įvyko Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimas, kuriuo at
žymėta ir šio fondo dešimties 
metų veikla.

Į suvažiavimų atvyko 118 LF 
narių, drauge atsiveždami 2266 
balsus.

-o-
Suvažiavimų pradėjo LF ta

rybos pirmininkas dr. K. Am- 
brozaitis. Invokacijų sukalbėjo 
kun A. Trakis. Prezidiuman buvo 
pakviesti pirmininkais dr. G. Ba- 
lukas, Bernardas Brazdžionis ir 
inž. V. Kutkus, koordinatorium 
— LF valdybos pirmininkas 
dr. J. Valaitis, sekretoriais 4— 
K. Leonaitienė, P. Turūta ir A. 
Juškevičius. Buvo sudarytos 
šios komisijos: nominacijų — dr. 
F. Kaunas, dr. P. Kisielius ir inž. 
V. Kamantas; mandatų-registra- 
cijos — A. Rėklaitis, K. Barzdu- 
kas, P. Želvys, K. Girvilas ir St. 
Juras; rezoliucijų — dr. 
A. Razma, A. J u o d v a 1- 
kis ir F. Eidimtas; spaudos — 
Br. Nainys, A. Juodvalkis ir St. 
Džiugas. Pažymėtina, kad ko
misijos dirbo nuoširdžiai ir savo 
paskirtį atliko gerai.

Pirmininkų ir kitų LF valdy
bos pareigūnų pranešimai buvo 
paruošti kruopščiai ir išsamiai.

LF tarybos pirmininkas dr. K. 
Arųbrozaitis pažymėjo, kad jis 
šias pareigas eina nuo šių metų 
sausio 1. Atpasakojo tarybos su
dėtį. Nurodė, kad labai uolus LF 
tarybos narys H. Daras, atlikęs 
daug didelių ir reikšmingų dar
bų, iš tarybos pasitraukė. Pa
reiškęs jam padėkų, pranešė, kad 
jo vieton išrinktas J. Kučėnas. 
Pažymėjo, kad LF tikslas yra 
ne tik sutelkti milijonų, bet ir kuo 
didesnes sumas kasmet skirti 
kultūriniam reikalam. Šiuo metu 
LF kapitalo turima 738,891 dol. 
Jo, esu, šiuo metu pakanku siek
ti didesniam pelnui. Gautas nuo 
mokesčių atleidimo praplėtimas. 
LF esųs stiprus teisiškai. Pagei
davo, kad suvažiavimas sudary
tų statuto priežiūros komisijų. 
Žvelgdamas ateitin, pažymėjo, 
kad gydytojai ima pavargti, o jų 
vieton turėtų'ateiti nauji idealis
tai iš jaunų žmonių — ekono
mistų ir teisininkų tarpo. Iškėlė 
ir testamentų sudarymo svarbų, 
nes dabar daug lietuvių lėšų 
atitenka svetimiem ir net oku
pantam. Šioj srity galėtų daug 
padėti LF ir tuo būtų ugdomas 
LF pasitikėjimas visuomenėj. 
Savo pranešime dr. K. Ambro- 
zaitis taip pat pažymėjo, kad 
1971 metai ekonominiu požiūriu 
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Dfaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —-

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

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

buvo labai sunkūs, tačiau LF 
valdyba pasirinko taupymo kelių 
ir administraciniam reikalam te
išleido tik 1.49 proc.

LF valdybos pirmininko dr. J. 
Valaičio pranešimas buvo kon
kretus. LF tikslas esųs didinti 
LF narių skaičių ir tuo pačiu 
pagrindinį kapitalų. Valdyba 
visomis galimybėmis padeda ta
rybai ir investacijų komisijai 
ugdyti LF Įnašus, siekti dides
nio pelno ir iš gautų procentų 
kuo didžiausias sumas skirti lie
tuviškiem kultūriniam reika
lam. Lietuviškoj visuomenėj, iš
klausydamas jos pageidavimų, 
Lietuvių Fondas kartu puose
lėja savo idėjas ir tikslus. LF 
Valdyba yra širdis, maitinanti ir 
auginanti lietuviškųjų kultūrų. 
Dr. J. Valaitis gėrėjosi LF narių 
darbais, jų auka ir pasišventimu.

Investavimo komisijos pirmi
ninkas inž. V. Naudžius savo 
pra nešime pažymėjo, kad LFpi
nigų investavimas yra gerų spe
cialistų rankose.

Kontrolės komisijos aktų per
skaitė P. Kilius, suminėdamas 
tvarkingų ir tikslų atskaitomybės 
vedimų bei dokumentų tvarky
mų.

Visuomenės ir įvairių institu
cijų akys krypsta į LF pelnų. 
Pelnas skirstomas kasmet. Šiais 
metais buvo paskirstyta 40,000 
dol. Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. A. Razma pažy
mėjo, kad prašančių ’ daug* kad 
stengiamasi patenkinti pirmos 
eilės ir svarbos prašymus, kad 
šiais metais tikimasi paskirti 
daug didesnę sumų lietuviškiem 
užmojam įgyvendinti.

LF teisinis patarėjas adv. S. 
P. Žumbakis plačiau pasisakė 
dėl įstatų keitimo. Tam esu rei
kalingi tarybos nutarimai. Adv. 
Yasaus ir J. Kučėno dėka buvo 
gautas IRS lėšų davimo praplė
timas.

Valdybos vykdomasis vice
pirmininkas A. Rėklaitis uoliai 
rūpinasi ir lėšų telkimo reikalu. 
Savo pranešime pažymėjo, kad 
dešimtmečio vajaus vykdymo 
planas buvo išsiuntinėtas LF va- ’ 
jų komitetam, LB ir įgaliotiniam. 
Sausio, vasario ir kovo 
mėn. LF paaugo 15,672.39 dol. 
įnašais. Dar neturim trijų tūks
tančių narid. Jeigu visi LF dar
buotojai — komitetai, LB padali
niai ir įgalioti liai vykdytų vajaus 
planus, tai šiais metais priartė
tume ir prie galutinio tikslo — 
milijono dolerių. Trijų Lietuvos 
prezidentų medaliai buvo plati
nami sėkmingai. Apmokėjus me
dalio finansuotojui dr. B. Poš
kui, medaliai davė 6,700 dol. 
gryno pelno. Jų parduota ar įvai
riem asmenim įvairiom progom 
dovanota 1964, dar yra likę 1036. 
Ir likusius numatoma išplatinti,

Lietuvių Fondo suvažiavimo prezidiumo pirmininkai. Iš k. tarybos pirmininkas dr. Kazys Am
brozaitis, valdybos pirm. dr. Jonas Valaitis daro pranešimų, toliau — prezidiumo pirmininkai 
dr. Gediminas Balukas, Bernardas Brazdžionis ir Vytautas Kutkus. Nuotr. a. Gulbinsko

Lietuvių Fondo suvažiavimo dalyviai Chicagoje gegužės 6 Jaunimo Centre. Nuotr. A. Gulbinsko

nes lietuvių susidomėjimas me
daliais yra nemažas, tik reikia 
truputį visų pastangų jiem pa
skleisti plačiau. Pažymėtina, kad 
numatoma netrukus išleisti ka
raliaus Mindaugo medalį. Dar
bas yra priartėjęs prie baigmės. 
Tai taip pat vertingas medalis, 
tinkųs dovanom.

Bernardas Brazdžionis iš Los 
Angeles, Vyt. Kutkus iš Detroi
to ir F. Eidimtas iš Clevelan- 
do .• pažymėjo, kad jų vietovėse 
numatoma suaktyvinti vajų ir 
tam reikalui suruošti specialius 
parengimus.
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Į LF tarybų kitai kadencijai iš

rinkti: dr. K. Ambrozaitis, P. Ki
lius, V. Naudžius, A. Rėk
laitis, S. Rauckinas, V. Šimaitis. 
Į kontrolės komisija: K. Griria, V. 
Orentas, A. Būga.

Išklausius įdomių, gerai pa
ruoštų pranešimų, tuojau pra
sidėjo gyvos diskusijos. Jos buvo 
nuosaikios, keliami klausimai

Lietuvių Fondo 
sukaktuvinio 
suvažiavimo 
rezoliucija

Lietuvių Fondo narių sukaktu
vinis suvažiavimas gegužės 6 

' Jaunimo Centre Chicagoj, iš
klausęs tarybos, valdybos, inves
tavimo, pelno skirstymo ir re
vizijos komisijų pranešimų, —

1) pritaria jų atliktiem Fondo 
ugdymo ir investavimo darbam 
ir reiškia.padėkų už jų triūsų 
ir rūpinimusi šia institucija;

2) pageidauja ir toliau uoliai 
rūpintis Fondo augimu ir lie
tuvių švietimo-bei kultūros rė
mimu;

3) pritaria Lietuvių Fondo 
vadovybės vedamai politikai: 50 
proc. remti švietimo tarybos 
reikalus ir 50 proc. — kitus kul
tūrinius bei specialius reikalus;

4) pageidauja, kad vykdomųjų 
organų pranešimai ribotųsi apy- 
skaitinių metų datomis;

5) pritaria sudarymui specia
lios komisijos testamentiniam 
palikimam sekti ir populiarinti 
spaudoj; .

6) Įgalioja tarybų sudaryti Įsta
tam keisti ar kitokiem reika
lam nuolatinę komisijų;

7) sveikina visus narius ir 
Fondo darbuotojus;

8) taip pat sveikina visas or
ganizacijas, radijo valandėles, 
lietuviškųjų televizijų, spaudų 
ir pavienius asmenis, dirbančius 
Lietuvos laisvinimo, lietuvy
bės išlaikymo ir jos kultūros 
ugdymo darbus.

Rezoliucijų Komisija 

prasmingi ir naudingi Lietuvių 
Fondui.

Suvažiavimas baigtas pre
zidiumo pirmininko dr. G. Balu
ke žodžiu. Jis padėkojo suva
žiavimo dalyviam ir visiem LF 
darbuotojam ir linkėjo, kad LF 
tikslai būtų sėkmingai Įgyven
dinti.

Po suvažiavimo Jaunimo cent
re Įvyko vakarienė, Į kurių at
silankė gražus būrys LF darbuo
tojų ir svečių. Pobūvio metu 
meninę dali atliko rašytojas 
Aloyzas Baronas, paskaityda- 
mas šaunios humoristinės savos 
kūrybos, ir sol. Janina Šalnienė, 
padainuodama keletu dainų.
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Kun. P. Geisčiuno 
padėka

Kadangi dar nesu pajėgus pa
rašyti kiekvienam atskirai, tad. 
pasinaudodamas Darbininko 
puslapiais, norėčiau pareikšti 
bendrų padėka visiem.

Tiem, kurie mane lankė ligo
ninėj, ir tiem, kurie norėjo ap
lankyti, bet negalėjo. Tiem, ku
rie raštu ar žodžiu siuntė svei
katos linkėjimus ar telefonu ban
dė mane pasiekti. O ypatingai 
tiem, kurie mane prisiminė sa
vo maldose.

Buvo momentų, kad jau nesi
tikėjau išeiti iš ligoninės, o 
skausmų metu kartais nela
bai ir norėjau, kad mano že
miškoji egzistencija būtų pra
tęsta. Buvo laikas, kad ir gydy

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
— CAPE COD - OSTERVILLE

I KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

Į JANSONŲ VASARVIETĖS
T 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 į šią gražiausią ir' 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

»ki ns

Lietuvių Fondas per pirmąjį 
dešimtmeti išaugo į rimtų finan
sinę institucijų ir jau suskubo 
gražinti lietuvių kultūrai apie 
šimtų septyniasdešimt tūkstan
čių dol. Tad po šio sukaktuvi
nio suvažiavimo visų ryžtas krei
piamas Į galutinį tikslų — už
baigti telkti milijonų. O tai grei
čiau pasieksim, jei kiekvienas 
lietuvis bent su šimtine taps 
garbingos LF šeimos nariu.

Ateinančių metų slinktyje 
suglauskim pečius šiam tikslui, 
ir mūsų didžiųjų pradininkų ir 
entuziastų viltys bus išsipildžiu- 
sios. Tegu būna Lietuvių Fondas 
ta gyvoji širdis, plakanti lie
tuvių išeivijos kultūriniame 
gyvenime ir jį maitinanti!

tojai, atrodo, neturėjo daug vil
čių dėl manęs. — Tačiau geni 
žmonių nuoširdžios maldos vis- 
kų pakreipė kita linkme. Už tai 
esu visiem dėkingas.

Kartu norėčiau pareikšti nuo
širdžių padėka Putnamo lietu
vėm seselėm, kurių vedamuo
se Matulaičio senelių namuose 
svečiuodamasis, pamažu pra
dedu atgauti jėgas.

Nors po trijų operacijų gijimo 
procesas yra lėtas, o kartais dar ir 
skausmingas, bet, jei Jūsų mal
dos ir toliau mane lydės, yra 
vilties sugrįžti į darbingųjų tar
pų.

Su dėkingumu
kun. Pranas Geisčiūnas

— Kardinolas J. Krol, Phila- 
delphijos arkivyskupas ir JAV 
vyskupų konferencijos pirminin
kas, gegužės 31 priėmė Lietu
vi ų Bendruomenės delegacijų, 
kuriai vadovavo prel. J. Balko
nas, dalyvavo JAV LB c.v. pirm. 
V. Volertas, vicepirm. A. Gečys, 
dr. A. Novasitis ir Lietuvos vyčių 
pirm, d r. J. St ūkas. Pasidalinta 
įspūdžiais ir žiniomis apie pas
kutinius įvykius Lietuvoj. Dele
gacija kardinolui įteikė keletu 
prašymų, kuriuos jis pažadėjo 
svarstyti ir vėliau duoti atsa
kymų.

— Demonstracijos Detroite 
dėl Romo Kalantos mirties ir ki
tų įvykių surengtos gegužės 26, 
penktadienį, 12 vai. dienos 
Detroito miesto centre — Ken
nedy aikštėj. Šalia lietuvių da
lyvavo ir keliolika kitų paverg
tų tautų atstovų. Nešti iškalbūs 
plakatai, dalinti lapeliai. Vakare 
per ketvirtų televizijos stotį de
monstrantai buvo rodomi 6 ir 11 
vai. žinių metu.

— Kun. St. Yla rašo iš Bon- 
nos, kad a.a. prof. Z. Ivinskio 
archyvas perkeliamas į Romų. 
Jį sutvarkyti p. P. Ivinskienei 
padeda specialiai iš Romos at
vykę istorikai prel. P. Jatulis ir 
kun. R. Krasauskas.

— Kun. St. Yla gegužės 19-22 
Vokietijoje vedė rekolekcijas 
Vokietijoje esantiem kunigam 
ir pasauliečiam. Po jų nuvyko re
kolekcijų Vasario 16 dienos 
gimnazijos mokiniam.

— Tautos . Fondo atstovybė 
Anglijoj pareigom pasiskirstė 
taip: pirm. — P. Mašalaitis, ižd. 
— J. Vilčinskas, sekr. —- J. Lū- 
ža, nariai — Z. Jūras ir A. Jovaras. 
Atstovybės adresas: 2 Ladbroke 
Gardens, London, W 11 2 PU, 
England,. (E)

— Richard J. Daley, Chicagos 
burmistras, išsiųs pakvietimus 
visom JAV, Kanados ir užsienių 
lietuvių tautinių šokių grupėm 
būti laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių ketvirtosios šven
tės proga Chicagos miesto sve
čiais.

— Vysk. Antanas Deksnys Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioj, 
Romoj, suteikė subdijakonato 
šventimus dviem tos kolegijos 
auklėtiniam — Domininkui Va
lenti ir Pranui Jaraškai. Juozui 
Volodkai suteikti mažesnieji 
šventimai. Visi šie klierikai pri
klauso Kauno arkivyskupijai.

— Toronto, Ontario, Kana
doj, lietuvių šeštadieninė 
mokykla, turinti 470 mokinių, 
mokslo metus užbaigė gegužės 
13-14. Mokykla turi 10 skyrių 
ir 33 mokytojus. Mokyk
los vedėjas J. Andriulis. Šiais 
mokslo metais 10-tų skyrių baigė 
51 mokinys.

— Pasaulio ir Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavime spalio 7-8 
Washington, D.C., yra galimy
bės išstatyti savo kūrybos, iš
radimų, gaminių pavyzdžių ir ne 
sąjungos nariam. Suvažiavimas 
yra atviras visiem mokslinį bei 
techniškų darbų dirbantiem, taip 
pat ir visiem kitiem, suinteresuo
tiem ALIAS—PLIAS veikla. In
formacijos ir registracijos rei
kalais kreiptis: ALIAS c. o. S. 
Bačkaitis, 933 Leigh Mill Road, 
Great Falls, Va. 22066. Tel. (703) 
759-2905.

— Inž. Kęstutis K. Miklas UBA 
—Batuno metinėj konferencijoj, 
kuri įvyko gegužės 21 New Yor
ke, buvo išrinktas UBA- 
BATUNo prezidentu antram ter
minui. Iš lietuvių pusės į BA- 
TUNo direktoriatą taipgi išrinkti 
Helen Kulber ir Benius Bud- 
revičius, o į direktoriatą antri
ninkais prel. Jonas Balkonas, 
Dalia Bulgarytė ir Nastutė 
Umbrazaitė. Kontrolės komisijoj 
lietuviam atstovauja Peter Wy- 
tenus.
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IR MES DALYVAUSIM TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJ

New Yorko tautinių šokių grupė
Pirmieji grupės daigai su

smaigstyti 1950, kai Jadvyga 
Meiliūnaitė-Matulaitienė pra
dėjo mokyti tautinių šokių ir 
žaidimų šeštadieninėj Maironio 
mokykloj ir sudarė Brooklyno 
tautinių šokių grupę. 1956, dau
giau šokėjų baigus šeštadieninę 
mokyklą, grupė pertvarkyta ir 
pradėjo veikti kaip savarankus 
vienetas.

Jadvyga Matulaitienė, ilgametė New Yorko tautinių šokių 
grupės vadovė, su savo šokių grupe vyksta į tautinių šokių šven
tę. Ji praėjusioj šokių šventėj buvo vyriausia vadovė. Nuotr. v. 
Maželio

STAIGMENOS ŽIDINY

Kuklios dabartinio Kultūros Židinys ypač pastebimai pa- 
Židinio patalpos per kelerius deda atsigauti meninėm ir kul-
metus jau davė prieglobstį dau
gybei parengimų. Čia vyko ir 
vyksta organizacijų sueigos, su
sirinkimai, posėdžiai, vaišės, pri
ėmimai, pagerbimai, repetici

jos, žaidimai ir kitokios lietuvių 
visuomenės gyvenimo apraiš
kos. Čia jaunimas šoka, vyrai 
dainuoja, futbolistai prakaituo
ja, vaikai po kiemus nardo, o 
gatvėj ir kiemuose nuolat juda 
lietuviškais ženkliukais pažymė
ti automobiliai. Pažvelgę į Ži
dinio veiklos kalendorių, ma
tom, kad patalpos užimtos ir už
sakytos net keliais mėnesiais 
pirmyn.

Argi dar kyla kam nors abe
jonė, kad Židinio vieta netikusi? 
Kad lietuviam tokia vieta nepa
togi, ar nereikalinga? Taip, gal 
būt, vieta nepatogi, bet ne dėl to, 
kad ji yra Brooklyno atšlaitėj, 
tarp medžių ir gamtos. Nepatogi 
dėl to, kad nėra tenai pakanka
mai vietos. Šis faktas dar labiau 
turi visus paskatinti aukotis ir 
dirbti Židinio labui. Kiekvie
na auka Židinio statybai yra į- 
našas į sėkmingesnį lietuviškos 
veiklos gyvenimą išeivijoj.

-o-

REMKIME MŪSŲ GRAŽŲ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

ir suteikime jam progą atvykti į 
rv-tą TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTŲ, 
kuri įvyks liepos mėn. 2 d. Chicagoj.

Aukas siųskite adresu:

J. Evans,

6845 So. Western Ave., 
Chicago, UI. 60636

IV-tosios TŠŠ Vajaus Lėšų telkimo 
komitetas

Pirmasis grupės dešimtmetis 
atžymėtas švente 1960 gegužės 
15. Programoje atlikta 30 šokių 
bei žaidimų, kur pasireiškė 125 
šokėjai.

1970 gegužės 16 grupės veik
los dvidešimtmetis atšvęstas 
koncertu. Šokėjam talkino mo
terų Žibuoklių sekstetas iš 
New Jersey, kuriam vadovavo 

tūrinėm apraiškom. Visai ne
seniai susikūrę dramos mėgėjų 
ratelis ir Vaižganto kultūros klu
bas rodo, jog lietuviška dvasia 
vis nerimsta ir ieško galimybių 
puoselėti irgaivititi tautos kultū
ros jėgas.

Gal būt, labiausiai Židinys pa
sižymėjęs lietuvių dailininkų 
veikla. Čia yra tarytum nuolati
nė meno galerija, su nuolat besi
keičiančiais žanrais ir ekspona
tais. Židinio patalpos jau matė 
įvairių individualinių, sukak
tuvinių, sujungtinių ir jaunimo 
meno parodų. Kai kurie dailinin
kai — pasižymėję profesionalai, 
kiti — tik savo jėgas bandantieji, 
bet kartais maloniai nustebiną 
pradžiokai. Tarp sukaktuvininkų 
pažymėtinos V. K. Jonyno ir 
C Janušo 40-ties metų darbui 
atžymėti parodos.

Dail. Česlovas Janušas Daili
ninkų Sąjungos iniciatyva Kul
tūros Židiny pateikė neįprastą 
ir įdomią staigmeną. Pirmą 
kartą lietuvių visuomenei buvo 
parodyta, kaip dailininkas tech
niškai išvysto savo mintį ir per 
trumpą laiką visų akivaizdoj nu- 

muzikas Liudas Stukas. Dalį šo
kių sekstetas palydėjo dainomis: 
Jievaro tiltą, Aštuonytj, Sadutę 
ir Vakaruškas.

New Yorko tautinių šokių 
grupė dalyvavo visose trijose 
JAV ir Kanados lietuvių tautinių 
šokių šventėse Chicagoj su pilnu 
privalomu šokių repertuaru. 
Grupės vadovė J. Matulaitie
nė buvo III šventės 1968 meno 
vadovė.

Metų metais grupė pelnė 
pripažinimo ne tik savųjų, bet ir 
svetimtaučių tarpe. Įvairiom 
progom garsino lietuvių vardą 
tarptautiniuose festivaliuose, 
universitetuose, tarptautinėse 
parodose, New Yorko pasau
linėj mugėj 1964-1965, New 
Yorko miesto rengtose tarptau
tinėse šventėse. Be palankių 
įvertinimų, gauta ir specialių 
atžymėjimų.

iŠ 56 repertuare turėtų šokių 
šešerių choreografija yra J. Ma
tulaitienės: Aušrelė, Devynerių 
šokių pynė, Grėbėjėlė, Per gi
ną girelę, Vakaruškos ir Pynė.

Per 22 metus grupėje šoko 214 
jaunuolių. Įvairiom progom gru
pė viešai šoko 195 kartus.

Grupės akordeonistais yra 
buvę: R. Kisielius, R. Butrimas, 
K. Snieška, R. Budraitis, Vyt. 
Strolia, E. Šilkaitis. 1971-1972 
talkina R. Juzaitis ir A. Razgai- 
tis.

IV šventės 1972 dalyviai:
Dalia Bagdžiūnaitė, Rita Ce- 

pulytė, Laura Cerkeliūnaitė, Li
na Cerkeliūnaitė, Milda Didžiu- 
lytė, Aldona Kidolytė, Ramutė 
Krapovickaitė, Danutė Levec- 
kytė, Alvitą Liktoriūtė, Marytė 
Matulaitytė, Ona Matulaitytė, 
Aldona Rygelytė, Rasa Sodaity- 
tė, Virginija Šeibytė, Eglė Šuky
tė, Monika Vainiūtė;

Tomas Bagdas, Giedrius Bag- 
džiūnas, Paulius Bagdžiūnas, Ri
mas Balkus, Kazys Beleckis, Al
gimantas Bručas, Juozas Juška, 
Vytautas Mikalauskas, Jurgis 
Oniūnas, Rimas Rauba, Antanas 
Rygelis, Jonas Vainius.

tapo paveikslą. Tai įvyko gegu
žės 7, tuoj po jaunimo pamaldų, 
apie kurias, tikiuosi, jau esat 
anksčiau girdėję. Apie dail. C. 
Janušo tapybos pavaizdavimą 
buvo pranešta iš anksto, todėl 
neatvykusieji turi tiktai gailė
tis, praleidę gražią progą susipa
žinti su meno kūrybos paslap
timis.

Alb. Elskus, Dailininkų Sąjun
gos New Yorke pirmininkas, 
šiltai ir vaizdžiai pristatė Čes
lovą Janušą, kuris, tuoj pasirai
tęs rankoves, ėmėsi darbo. 
Trumpu žodžiu apibūdindamas 
vandeninių dažų, arba akvarelės, 
tapymo būdus, dailininkas pade
monstravo savo paties popie
riaus paruošimo ir dažų maišymo 
techniką. Grupelės tėvų ir susi
domėjusio jaunimo stebimas, 
jis bematant įprastais meistriš
kais judesiais ėmė tapyti lietu
viškos paežerės peisažą.

Pamažu paaiškindamas ir dar 
atsakydamas į klausimus, dai
lininkas vienos trumpos valan
dos laikotarpy pateikė gražų, 
šiltų spalvų lietuviškos gam
tos paveikslą. Čia pat įvykusios 
loterijos pajamos buvo padalin
tos Židiniui ir Dailininkų Są
jungai.

Dail. A. Elskus užbaigimo 
žody pažadėjo ir daugiau pana
šių parodomųjų valandėlių, ku
rių metu visuomenė galės susi
pažinti su vitražo, aliejinės ta
pybos, grafikos ir gal net skulp
tūros meno technika.

Šitaip įdomiai ir gražiai pra
leista sekmadienio valanda dar 
labiau išryškino Kultūros Židi
nio tikslą ir reikalingumą.

Jaunimo pamaldos po vasaros 
pertraukos vėl grįš į mūsų Ži
dinį, vėl sušauks vaikus ir tėvus 
kartu pasimelsti bei pabendrau
ti.

Židinys mum reikalingas. 
Todėl nepamirškim, kad jam 
reikalinga ir mūsų parama.

VALENTINAS

New Yorko tautinių šokių grupė šiais metais pasirengusi į tautinių šokių šventę. Viduryje — 
grupės ilgametė vedėja Jadvyga Matulaitienė. Nuotr. V. Maželio

JAUNIMO KONGRESO ATIDARYMAS 
Vakarinės programos

II pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas bus atidaromas 
penktadienį, birželio 30, 7 v.v. 
Conrad Hilton viešbuty, 7:30 
South Michigan Avenue. Po ati
darymo bus susipažinimo šokiai 
Waldorf salėj. Šokiam gros Ą- 
žuolo Stelmoko orkestras. Bilie
to kaina — 3 dol.

Kongreso vakaras įvyks šešta
dienį, liepos 1, 7:30 v.v. Conrad 
Hilton oru vės i narnoj Grand 
Ballroom salėje. Matysim rink
tinius šių dienų laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo talentus. 
Stengiamasi, kad būtų atstovau
jami kiekvieno krašto talentai. 
Programa bus įdomi, įtraukianti 
muziką, dailųjį žodį, deklamaci
ją, dramą ir kt. Vakaro rengimo 
komisijai vadovauja sol. Dalia 
Kučėnienė, padedant re&sorėm 
Živilei Numgaudaitei, Liucijai 
Buivydaitei-Ambrosini, sol. 
Vytui Nakui ir sol. Algiui Gri
gui. Vyks šokiai, kuriem gros 
15 asmenų estradinis orkestras. 
Bilieto kaina — 5 dol.

KOMP. J. GAIDELIO
MUZIKOS STUDIJOS KONCERTAS

Komp. J. Gaidelio muzikos 
studijos koncertas buvo gegužės 
21 d. 3 v. popiet Tautinės Są
jungos namuose So. Bostone. Tą 
sekmadienį buvo labai gražus 
oras, gal dėl to į savo koncertą 
neatvyko apie 10 mokinių.

Ir vėl vieneri metai praslin
ko, ir kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio muzikos studija ūgte- 
rėjo ir savo mokinių skaičiumi, 
tvarka ir noru dirbti.

Pirmiausia komp. J. Gaidelis, 
pakviestas tėvų komiteto pirm. 
J. Šimkaus, tarė gražų sveikini
mo žodį. Padėkojo tėveliam, kad 
jie leidžia savo atžalyną moky
tis muzikos. Tas labai pravers 
ateičiai. Muzika lavina skonį, 
charakterį ir duoda daug 
džiaugsmo šeimai. “Kas gali 
žinoti,“ — kalbėjo kompozito
rius, — “Gal iš jų išaugs garsūs 
muzikai, pianistai, kompozito- 
• • • n ai.

Padėkojęs tėveliam už bendra
darbiavimą ir baigęs savo žodį, 
komp. J. Gaidelis sėdosi prie 
piano ir drąsino savo mokinius, 
kad jie tinkamai atliktų savo pa
sirinktą kūrinį.

Visi mokiniai buvo mamyčių 
gražiai aprengti ir šventiškai 
nusiteikę. Juos iškvietė tėvų ko
miteto pirmininkas J. Šimkus. 
Visi jie su dideliu noru atliko 
pasirinktus kūrinius.

Pradėjo nuo mažiausių. Pro 
mūsų akis praėjo: Danutė Ru- 
seckaitė, Pranas Kulbis, Antanas 
Kulbis, Danguolė Špakevičiūtė, 
Andrius Keturakis, Danutė Rač
kauskaitė, Mark Bėderis, Judy 
Ruseckas, Danutė Keturakytė, 
Vytenis Senuta, gerai atlikęs 
Beethoveno minuetą, Daiva 
Grinkutė, Dana Paliulytė, Audrė 
Eikinaitė, Asta Baškauskaitė, Li

Du apie Gediminaičius, isto
rinių dramų ištraukos statomos 
liepos 2, sekmadienį, 8 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Mūsų literatūros klasiko ir tra
gedijos pradininko Vinco Krė
vės-Mickevičiaus monumen
talaus veikalo Skirgailos ištrau
kas vaidins Chicagos jaunųjų 
teatralų sambūris. Režisuoja Ma
rija Smilgaitė. Juozo Grušo, 
psichologinio romano ir dramos 
meistro, naujausio veikalo Bar
boros Radvilaitės ištraukas vai
dins Bostono jaunimo trupė 
Žvaigždikis. Režisuoji! Algirdas 
Antanavičius. Du apie Gedimi
naičius audringomis idėjinėmis 
kovomis, ryškiomis asmenybė- 

•• ims gyvoj šiandienoj scenoj nu- 
Ttėls mus į'mūsų herojų istorijos 
■ laikus.

Dviejų vienaveiksmių spek
taklis įvyks liepos 3. pirmadienį, 
8 vai. vak. Jaunimo centro di
džiojoj salėj. Kosto Ostrausko 
Kvartetą režisuoja Dalia Juk
nevičiūtė. Kazio Sajos Oratorių

na Šimkutė, Saulius Eiva, Ro
ma Šukytė. Ir Vida Bėderytė 
(10 metų) gražiai paskambino 
Beethoveno sonatą op. 29, 2 d. 
Kūrinys yra didelis, ji drąsiai 
vertė lapas po lapo, gražiai nau
dojo pedalus ir išgavo forte. Ji 
užtarnautai susilaukė gausių

plojimų.
Čia daroma trumpa pertrauka, 

pasibaigus I daliai. Renkamas 
naujas tėvų komitetas tai studi

jai tvarkyti. Kitiem metam iš
renkama: Andrius Keturakis ir 
ponios — Kulbienė su Rusec- 
kienę.

Antrąją dalį pradeda Ra
munė Cibaitė. Ji atliko Cho- 
pino valsą. Kūrinys yra didelės 
skubos ir plačios apimties. Ji už
pelnytai susilaukė gausių plo
jimų.

Toliau Petras Bizinkauskas, 
didelio ūgio jaunuolis, atliko 
didelį kūrinį ir parodė, kad yra 
apvaldęs pianiną ir mėgina pa
rodyti technikos ir ekspresijos. 
Vilija Eikinaitė skambino Čai
kovskio valsą. Kūrinys yra reika
lingas jau pajėgaus skambin
tojo ir didelės skubos. Jai ilgai 
susirinkusieji plojo, ir ji tai 
tikrai užsitarnavo.

Pagaliau Laima Baltušytė 
skambino Beethoveno kūrinį 
Op. 3. Ji yra geriausia šios komp. 
J. Gaidelio studijos mokinė, 
labai rimtai dirba, jau gerai ap
valdžiusi instrumentą. Kūrinį 
paskambino labai gerai ir su 
ekspresija.

Pirm. J. Šimkus trumpu žodžiu 
užbaigė studijos koncertą ir į- 
teikė komp. J. Gaideliui piniginę 
mokinių tėvų dovaną. Po to bu
vo kavutė su tortais ir pyragai
čiais.

P. Kaminskas 

režisuoja Marija Smilgaitė. Vai
dina Chicagos jaunimas. Šio 
spektaklio veikalai yra bene ge
riausi absurdo teatro lietuviški 
pavyzdžiai.

Bilietų kainos sekmadienio ir 
pirmadienio spektakliam —6, 5, 
4. 3, ir 2 dol.

Susipažinimas su Australijos 
sportininkais — šokiai ruošiami 
liepos 4, antradienį, 7:30 vai. 
vak. Inn Motion salėj. Bilietų 
kaina 2 dol.

Bilietai visiem renginiam 
gaunami: Vaznelių prekybos 
namai — Gifts International, 
2501 W. .71 St., Chicago, Ill. 
60629, tel. 471-1424; Margutis, 
2422 W. Marquette Rd., Chi
cago, Ill. 60629, tel. GR 6-2242; 
II PLJK būstinė, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
tel. 737-3300.

Lake Worth, Fla
Lietuvių klubo mėnesinis 

susirinkimas buvo gegužės 20 
stalių unijos salėj. Klubas turi ar
ti šimto narių, susirinkime daly
vavo apie 50.

Pirmininkavo A. M. Augūnas, 
sekretoriavo A. Bortvikienė, 
himnus sugiedojo Juzė Krišto- 
laitytė-Daugėlienė. Apsvarstyta 
visa eilė einamųjų reikalų. Kal
bėta apie N. Metų sutikimą. 
Prieita išvados, kad bendruose 
subuvimuose žmonės arčiau su
sipažįsta ir suranda draugų, su 
kuriais gali drauge meškerioti, 

medžioti ar šiaip laiką praleisti.

Į klubą įstojo nauji nariai: J. 
Daugėla su žmona, p. Skučas su 
žmona, p. Kapočius su žmona.

Žodf tarė svečias iš Clevelan- 
do — agr. J. Daugėla. Jis kal
bėjo, kaip lietuviai važiavo į 
Ameriką, kaip čia kūrėsi, išlai

kė savo kalbą, papročius, savas 
organizacijas. Priminė, kad Ame
rikos Lietuvių Susivienijimas 
jau švenčia 86 metų sukaktį. 
Jų seimas šiemet bus birželio 
26-30 Miami Beach.

Vytautas Tomkus su žmona 
Albina apgailestavo, kad klubo 
susirinkimas negalėjo įvykti jų 
moteliuose, Sapphire Sea Mo
tor Lodge, Juno Beach. Dabar 
ten pilna svečių. Dabar jie visus 
klubo svečius pavaišino.

Tai buvo paskutinis susirinki
mas prieš vasaros atostogas. Ki
tas susirinkimas bus spalio 14 
d. 2 v. popiet toj pačioj salėj. 
Pašeimininkauti sutiko p. Paze- 
rienė ir Jokubaitienė.

Klubui malonu, kad jo susi
rinkimus lanko ir savais pa
tarimais prisideda p. Tubelienė 
ir Petrulienė, kurios daugumai 
pažįstamos iš nepriklausomos 
Lietuvos.

Klubo kor. M. T-nas
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PO CHICAGOS DANGUM
Lietuvos nelaimėm daugiau

sia dėmesio čia skyrė didysis 
dienraštis Chicago Tribune. Ge
gužės 22 jis įsidėjo platų straips
nį su trijų Baltijos valstybių 
žemėlapiu. Rašė apie jaunuolio 

Romo Kalantos susideginimą. 
Gegužės 27 tame pačiame 
laikrašty vedamųjų puslapy 
buvo išspausdintas Willard Ed
ward straipsnis “Lithuanians a 
Factor in Talks”, kuriame buvo 
rašoma apie Simo Kudirkos li
kimą.

Prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Marquette Parke gegu
žės 24-tosios vakarą susirinko 
virš 3000 lietuvių ir kitokių tau
tybių žmonių protestuoti prieš 
okupantą. Mūsų spauda, radijo 
programos ir amerikiečių radi
jas įvykį labai garsino. Prie pa
minklo kalbėjo Lietuvos garbės 
konsule J. Daužvardienė, vysk. 
V. Brizgys, Čekoslovakijos ir 
Latvijos atstovai, Altos pirm. dr. 
K. Bobelis. R. Staniūnas skaitė 
rezoliuciją.

Eisenoj dalyvavo daug jau
nuolių. Jie nešė karstą, žvakes, 
plakatus. Eisena užėmė 16 blo
kų. Plakatus padarė Kiburas, 
karstą — Mazoliauskas, eiseną 
vedė J. Jasaitis, rengė Chica- 

gos Altą ir LB apygarda, kurios 
naujai išrinktas pirmininkas yra 
R. Kronas. Prie paminklo buvo 
sugiedota Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas.

Telegramų keli šimtai buvo 
pasiųsta per Altą ir Margutį prez. 
Nixonui į Amerikos ambasadą 
Maskvoj.

Šv. Kazimiero kapinių reikalu 
buvo tariamasi gegužės 21 Gage 
Parko salėj. Susirinko keli šim
tai lietuvių. S. W. Herald aprašė 
susirinkimo nutarimus. Šv. Ka

zimiero kapinės įgytos lietuvių 
pinigais, ir niekas negali jose 
vesti diktatūros. Niekas negali 
statyti tokių paminklų, kokių 
lietuviai nenori. Negalima leisti 
važinėti kapinėse . dviračiais. 
Nereikia daugiau to baisaus kab
lio. Šv. Kazimiero kapiniij tei
sių sargyboj yra LB komitetas 
ir sklypų savininkų draugija. 
Kapų puošimo dieną, gegužės 
29, jie surengė kapinių įsteigė- 

• jam minėjimą, vykusį prie jų pa
minklo.

Lietuvių tautinėse kapinėse į- 
vyko mirusiųjų pagerbimas ir dr. 
P. Grigaičio paminklo atida
rymas.

R. J. Valaitis, Draugo admi
nistratorius, gegužės 25 netikė
tai mirė nuo širdies ligos. Čia 
jis labai nuoširdžiai dirbo nuo 
pat atvykimo į Chicagą, virš 20 
m. Liko 7 vaikų šeima, iš kurios 
vieni jau sukūrę savo šeimas, 
trys likę prie motinos. Velionis 
veikė ir organizacijose.

Jaunimo kongreso komisijos 
čia įsijungusios į darbus, tačiau, 
kaip viskas pavyks, paaiškės vė
liau. J. Jasaitytė kritiškai pasisa
ko, kad kai kurios komisijos ne
rūpestingos, neatsiunčia rašinių 

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.

ir dokumentacijos J K leidiniui. 
Nakvynių pirm. D. Vaitkevi
čiūtė labai susirūpinusi, kiek ga
lima, daugiau gauti nakvynių. 
Žiniaraštis nr. 14, gegužės 21, 
ragina rašyti laiškus JAV senato
riam, rašyti straipsnius į vieti
nę spaudą, veržtis į radiją bei 
televiziją, platinti jaunimo peti
ciją ir rinkti parašus. Birželio 15- 
gedulo diena. Peticijų ir kitais 
reikalais kreiptis: JK, 5620 So. 
Claremont, Chicago, Ill. 60636. 
Būstinė kongreso metu veiks 
Conrad Hilton viešbuty 24 vai.

Lietuvių televizijoj, artėjant 
vasarai, sumažėja prekybinių 
skelbimų. Lėšų nedaug, o prog
ramą norima išlaikyti ir vasarą. 
Todėl liepos 9 Bučo sode lietu
viškai televizijai paremti ren
giama Lietuvių diena. Gegužės 
28 LTV programoj gražiai pa
sirodė su dainomis dvi solistės 
iš muz. • Iz. Motekaitienės 
studijos: R. Kleinaitytė ir D. Pet- 
reikytė. Jom akomponavo muz. 
M. Motekaitis. Gegužės 26 Jau
nimo centre^įvyko Iz. Motekai
tienės studijos talentų pasirody
mas.

Margučio gegužinė dėl blogo 
oro nepasisekė. Ir kitų organi
zacijų gegužinės labai liūdnos, 
nors Operai gegužės 28 pasise
kė neblogai, tik į vakarą pradėjo 
lyti.

Balfo gegužinė bus birželio 18 
Bučo sode.

Draugo sukaktuvinis banketas 
praėjo gražiai, bet svečių galėjo 
būti ir daugiau. Čia buvo pa
gerbti seniausi redktoriai —L. 
Šimutis ir Ig. Sakalas. Sol. L. 
Stukas irŽibuoklių sekstetas gra
žiai pasirodė su naujom dainom.

Lietuviai policininkai
Iš 13,000 Chicagos policinin

kų yra ir keliolika lietuvių, ku
rie net turi įsteigę savo klubą. 
Jų ruošti šokiai gegužės 6 
praėjo sėkmingai. Policijos va
das Conlisk pranešė, kad atei
ty būsią įvairių tautybių p-, ii- 
cininkų. Jau dabar negrų esą 
2100. Policijos nuovados turė
siančios arčiau susirišti su apy
linkės gyventojais ;bei organi-

Renkantis jaunuoliam
Kai jaunuoliai susirinks į 

Chicagą, patartina jiem be ar
timųjų, tėvų ar draugų nesi
blaškyt! po miestą, ypač nak
ties metu. Daug yra pavojų, 
nukentėti mm visokių iškrypė
lių. Dėl nakvynių kongreso 
metui, kas jų neturi, prašo
ma skambinti 737-5803.

Mūsų mirusieji
Vos 60 m. sulaukęs, staiga 

išsiskyrė iš gyvųjų tarpo Pra
nas Ūselis, gyvenęs Brighton 
Parke.

Albertas Zakarka, Lietuvos 
vyčių veikėjas, neteko savo 
motinėlės, gyvenusios Amster
dame, N. Y.

Rockforde mirė prieš kele
rius metus iš Lietuvos atvyku
si Ona Plioplienė.

LITHUANIA
WEEPS

Balandžio 22 mirė kun. K. 
Kavaliauskas, gyvenęs Chica- 
goj, vos 61 m. amžiaus.

Gintaro balius, kurį ruošia 
Chicagos moterų klubas, bus 
birželio 24 Conrad Hilton vieš
buty. Dalywaus 12 debiutančių.

Tautinių šokių šventės banke
tas įvyks tuose pačiuose pasta
tuose, tik kitose salėse, liepos 2 
Jame gros du orkestrai.

Bal. Brazdžionis

-o- .
Vyresniųjų pagerbimas ren

giamas Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuj.

Nuo senų senovės lietuviai 
gerbia savo tautai nusipelniusius 
žmones. Apie juos kuria legen
das, apdainuoja juos daino
se, stato jiem paminklus. . . Ir 
mes čia, savo tarpe, turim ne
maža Lietuvai ir lietuvybei nu
sipelniusių bei garbingo am
žiaus jau susilaukusių tautiečių, 
kurių tik mažą būrelį čia sumi-
X » -

Kostas Augustas, Mari
jona Račiūnienė, dr. Julius Biels
kis, Ona Biežienė, dr. Stepas 
Biežis, Juozas Kajeckas, Marty
nas Lacytis, Pranas Navakaus- 
kas, William Sebastian, Rapolas 
Skipitis, Antanas Stankus, dail. 
Mikas Šileikis, Leonardas 
Šimutis, pulk. Kazys Škirpa, 
pulk. Jonas Švedas, poetė Juzė 
Vaičiūnienė, prof. Adomas Var
nas, Marija Varnienė, Vincas Že
maitis, prof. Juozas Žilevičius.

Ir visa eilė kitų žymių visuo
menininkų, kurių visų dėl laik
raštinio straipsnelio ribotumo 
čia neįmanoma suminėti. Tebū
na man už tai atleista.

Su giliu dėkingumu prisimin
damas suminėtų mūsų tautos 
darbuotojų didžius nuo
pelnus Lietuvai ir lietuvybei, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus birželio 17 South Shore 
Dr. Club (7059 So. Shore Dr., 
Chicago, Ill.) rengia viešą iš
kilmingą jų pagerbimą. Laukia
ma visuomenės atsilankymo. 
Pobūvio pradžia, kokteiliai — 
6:30 vai. vak. Vakarienė —7:30 
vai. vak.

Dėl informacijų šiuo reikalu 
prašom kreiptis į Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus raštinę 
kasdien nuo 1 iki 4:30 vai. Mu
ziejaus telefonas: 647-2441.

— BLKM

uMIU/a
RUSSIANS 
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Los Angeles lietuvių demonstracijos ryšium su paskutiniais 
įvykiais Lietuvoje. Nuotr. L. Kanto

Demonstracijose' gegužės 28 Times Square New Yorke. Prie 
plakato stovi: iš k. New Yorko valstybės assemblyman Fr. 
Schmidt, Daiva Kezienė, Aleksandras Vakselis — vienas iš 
pagrindinių demonstracijų organizatorių, Vliko pirmininkas 
dr. K. Valiūnas, jo sūnus, Romas Kezys — Laisvės Žiburio 
radijo programos vedėjas. Nuotr. K. Kisieliaus

LOS ANGELES, CALIF.
Romo Kalantos mirtį ir 

pavergto Lietuvos jaunimo riau
šes plačiai minėjo Los Angeles 
didžioji spauda. Los Angeles lie
tuviai, per radiją išgirdę pirmas 
žinias, jaunimo entuziazmo už
degti, tuoj susiorganizavo ir ge
gužės 22, pirmadienį, 11 vai. ryto 
demonstravo prie Federal Build
ing. Dalyvavo apie 150 demons
trantų su daugybe plakatų. 
Apie vidudienį lietuvių delega
ciją, kurią sudarė prel. J. Kučin
gis, U. Kubilius ir A. Mažeika, 
priėmė Hibbard Lamkin, valsty
bės departamento atstovas Los 
Angeles mieste. Įteiktas me
morandumas prez. Nixonui. 
Demonstracijas minėjo Los An
geles didžioji spauda ir televi
zijos 5. 7, 11 ir 13 stotys. Dar 

'didesnės demonstracijos įvyko 
gegužės 24 d., 7:30 vai. vak. Šv. 
Bazilijaus bažnyčioj, esančioj 
Wilshire Blvd, ir S. Kingsley 
gatvių kampe, sugiedota Marija. 
Marija ir Lietuvos himnas. Čia 
gyvena kardinolas McIntyre. 
Nuo bažnyčios demonstracija su 
plakatais, žygiavo į McGovern 
rinkiminę būstinę. Lietuvių pla
katai “Laisvės Lietuvai dabar!” 
ir pan. buvo pristatyti prie pat 
kalbančio McGovern.

Los Angeles Altos metiniame 
susirinkime iš valdybos kele- 
tai asmenų pasitraukus, valdyboj 
pasiliko: V. Čekanauskas, A. Ski
lius, B. Stančikas, V. Vidugiris ir 
V. Mažeikienė. Naujai į valdybą 
įėjo: J. Žukas, J. Raibys ir V. Pa
žiūra. Revizijos komisija: J. Ma
tulaitis, J. Motiejūnas ir A. Po- 
likaitis.

Pavergtų Tautų komiteto su
sirinkime išrinkta nauja valdyba: 
pirm. V. Čekanauskas, sekr. Do
ra Gabensky (bulgarė), ižd. Z. 
Kakash (vengras). Lietuvių atsto
vais komitete dalyvauja V. Ma
žeikienė ir V. Vidugiris. Praėju
siais metais komitetui pirmi
ninkavo lenkas dr. Olgerd Klej- 
not. Komitetas trečią liepos sa
vaitę surengs pavergtų tautų 
minėjimą.

LB Los Angeles apylinkės 
nauja valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. K. Prišmantas.

vice pirm. O. Razutienė, sekr. 
L. Žilevičiūtė, ižd. P. Gustas, 

narys švietimo ir kultūros rei
kalam E. Radvenis, narys jau
nimo reikalam J. Venckus, na
rys spaudos ir informacijos rei
kalam V. Šimoliūnas.

Lietuvių diena, rengiama 
Šv. Kazimiero parapijos, įvyks 
birželio 18. Bus svečių ir iš to
li. Bažnyčioj pamaldas už per
sekiojamą Lietuvą laikys ir 
pamokslą sakys vysk. V. Briz
gys iš Chicagos. Meninėj daly 
dalyvaus ir svečiai solistai: Gina 
Capkauskienė iš Montrealio ir 
Stasys Baras iš Chicagos.- 9:30 
vai. ryto atidaroma dail. V. Viz
girdos iš Boston, Mass., paro
da'.

LB Santa Monica apylinkės 
valdybon išrinkti: A. Adomėnas, 
dr. A. Bartkus. A. Daukantas, 
B. Graužinis, dr. A. Milaknis; 
J. Raslavičiūtė ir L. Zaikienė. 
Kontrolės komisijon išrinkti: V. 
Tuskenis, S. N verges ir A. Mas
koliūnas. Atstovais į apygardos 
suvažiavimą išrinkti: J. Koje
lis, V”. Kevalaitienė ir dr. J. Jusio- 
nis.

Los Angeles Birutiečių nauja 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. Teofilė Mickevičie
nė, vicepirm. Janina Radvenie- 
nė, sekr. Marija Banionienė, 
ižd. Ona Liūte rmozienė. na
rė Vanda Mažeikienė. Revizijos 
komisija: Michalina Jagučians- 
kienė, Marija Gauronskienė.

Rūta, liet, statybos bendro
vė, skersai gatvės nuo Šv. Ka
zimiero parapijos seselių mo
kytojų namo, prie pat bažnyčios, 
nupirko du didelius sklypus že
mės, ant kurios dabar pastatyti 
8 namukai. Ateity jie bus nu
griauti ir toj vietoj bus statomi 
namai lietuviam pensininkam.

—K.

RENGIAMAS PRELATUI 
JURUI PAGERBIMAS
Buvęs ilgametis Šv. Pranciš

kaus parapijos Lawrence, Mass., 
klebonas prel. P. Juras yra vie
nas iš nedaugelio giliai susipra
tusių lietuvių. Be kitų — jo di
dieji darbai yra lietuviška knyga. 
Jis yra lietuviškos knygos mece
natas, gloliėjas ir leidėjas.

Šiam garbingam prelatui šiais 
metais suėjo penkiasdešimt 
metų kunigystės sukaktis. Tos 
garbingos sukakties proga prela
tui Jurui spalio 15 rengiamas 
pagerbimas Sharaton Plaza vieš
buty, Bostone.

Pagerbimui rengti yra sudary
tas komitetas: pirm. prel. V. Bal
čiūnas iš Putnam, Conn., vice
pirm. dr. P. Kaladė, nariai: A. 
Škudzinskas, M. Subatis, A. Mat- 
joška ir A. Gagnon. Leidžiamos 
programos-biografijos komisija: 
rašyt. S. Santvaras, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapo
čius, L.B. Bostono apyl. pirm. 
A. Matjoška, vyčių veikėjai — F. 
Grendelytė ir L. švelnys. Meni
nės programos komisija: V. Kul- 
bokienė ir J. Vembrė. Bilietų 
komisija: K. Namaksy, F. Zales- 

įįis Visual
— Juozas Kajeckas, Lietuvos 

atstovas Washingtone, priėmė 
Lietuvos pasiuntinybėj UBA- 
BATUNo delegaciją, kurūj suda
rė prezidentas Kęstutis K. Mik- 
las, vykd. pirmininkas Ints Rup- 
ners (latvis) ir direktorė specia
liem projektam Elena Kulber- 
Kulbokienė. Delegatai Lietuvos 
atstovui įteikė įvairios medžia
gos apie savo veiklą Jungtinėse 
Tautose. Pasikalbėjime dalyva
vo ir Americans for Simas komi
teto vadovė Daiva Kezienė iš 
New Yorko ir Leonard Milne, 
pereitą žiemą Helsinki, Suo
mijoj, daręs žygius dėl Simo Ku
dirkos išlaisvinimo.

— Prano Baltuonio medžio 
skulptūros darbai visą gegužės 
mėnesį buvo išstatyti Beverly 
Art Centro galerijoj, Chicagoj.

— Lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba antras tomas jau 
išėjo iš spaudos. Šis tomas turi 
576 puslapius, apima raides D- 
J. Gausiai iliustruotas, kaina 15 
dol. Redaktorius — prof. Simas 
Sužiedėlis. Leidėjas — J. Kapo
čius, Boston, Mass.

— Rūta Lee-Kilmonytė ge
gužės 19 dalyvavo viceprez. 
Agnew pagerbime Baltimore, 
M d. Programoj dalyvavo iš Hol- 
lywoodo Frank Sinatra, Bob 
Hope ir Cary' Grant.

- Tautinių šokių šventėj jau
nimas šoks šustą, aštuonytį,'gy
vata rą, subatėlę, malūną, audė
jėlę, rugučius, kubilą, ketvirtai
nį, jaunystės šokį, oželį, blez
dingėlę, sadutę, linelį. Vaikai 
šoks suktinį, noriu miego, kalve
lį, žilvitį. Kai kurie šokiai bus pa
lydėti dainomis.
— Lietuvių Fronto Bičiulių rin
kiminę komisiją sudaro Stasys 
Džiugas, Vitalija Baleišytė ir dr. 
Juozas Kizys. Renkama nauja 
LFB JAV ir Kanados centro val
dyba. Visais rinkimų reikalais 
kreiptis į. komisijos pirmininką 
adresu: St.JDžiugas, 7240 S. Mo
zart, Chicago, Ill. 60629.

— AP žinių agentūra išsiuntė 
JAV laikraščiam žinią, jog V. Vo
le rtas, JAV LB c.v. pirmininkas, 
prašo, kad birželio 15 būtų ge
dulo ir maldos diena, siekiant 
okupuotoj Lietuvoj atstatyti re
liginę ir politinę laisvę.

— Dail. Algirdas Kurauskas 
rūpinsis IV-tosios tautinių šokių 
šventės leidinio — programos 
meniniu sutvarkymu.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos naujai išrinkta valdyba 
pareigom pasiskirstė taip: pirm, 
inž. R. Kronas, I vicepirm.inž. M. 
Jakaitis, organizaciniam ir 
reprezentacijos reikalam, sekr.
R. Zalatorius, ižd. F. Valinskas, 
reikalų vedėjas Z. Žiupsnys, in
formacijai A. Kareiva.

— Lietuvių tautinių šokių gru
pės, iš Ontario, Kanados, vyks
tančios į šventę Chicagoj, gaus 
3000 dol. paramą iš Ontario Folk 
Arts Council. Įstaiga pinigus iš
mokės tiesiogiai grupėm: Toron
to Gintarui — 900, Hamiltono 
Gyvatarui — 900, Londono Bal
tijai — 600, St. Catharines Ne
munui — 200, Delhi Palangai — 
200 ir Rodney grupei 200 dol.

— Kun. Anicetas Tamošaitis,
S. J., dvejus metus vadovavęs 
lietuviškom Madrido ir 
Manilos radijo laidom, bir
želio 1 pasitraukė iš vedėjo pa
reigų. Madrido lietuviškai pro
gramai sutiko vienerius metus 
talkinti Virginija Krivytė, jau 
pusmetį dirbusi Madride. Ma
drido radijas 32,05 metrų banga 
kasdien transliuoja lietuvišką 
programą 10:30-10:45 v.v. Lie
tuvos laiku. Ant rytojaus ji kar
tojama 30,74 m. banga 11:30- 
11:45 v.r. ir 5-5:15 v. p. p. Lietu
vos laiku.

kas, A. Čaplikas, S. Griganavi- 
čius, V. Stanelis iš Worceste- 
rio ir A. Gagnon. Svečių pri
ėmimo ir pristatymo: adv. J. J. 
Grigalus. Taip pat visiem dar
bam talkina adv. A. Young-Jan- 
kauskas ir dr. su ponia Kapochy. 
Spaudos informacija rūpinsis 
Paulius Žičkus.

Visos organizacijos ir visi lie
tuviai prašomi prisidėti prie pre
lato pagerbimo.
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Ateitininkų sendraugių suvažiavimas
Gegužės 27-28 Clevelande 

įvyko visuotinis ateitininkų sen
draugių sąjungos suvažiavimas. 
Dalyvavo atstovai iš Chicago s, 
Clevelando, Detroito, Toronto, 
Bostono, Washington©, Roches- 
terio.

Suvažiavimas atidarytas šeš
tadienį mišiomis Clevelando lie
tuvių šv. Jurgio parapijoj. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė specialiai suvažiaviman at
vykęs vysk. V. Brizgys.

Šeštadienį po pietų vyko suva
žiavimo darbo posėdžiai. Išklau
syta centro valdybos ir sąjungos 
skyrių pranešimai, c.v. pirminin
ko dr. A. Sužiedėlio paskaita 
apie sąjungos veiklą ir struk
tūrą, ir iškelti siūlymai pakeis
ti sąjungos įstatus, pritaikant juos 
dabartinėm gyvenimo sąlygom. 
Centro valdybai pavesta paruoš
ti smulkesnį įstatų keitimo pro
jektą; priimtas įstatų papildy
mas, kuris leidžia įstatus keisti

referendumo būdu, nelaukiant 
kito visuotinio suvažiavimo.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
šiuo metu yra virš 900 regist
ruotų ateitininkų sendraugių. 
Daugumoj sendraugiai įsitrau
kę į bendrą lietuvių gyvenimą 
ir veiklą, bet taip pat uoliai remia 
ateitininkų jaunimą.

Priimti nutarimai raginti visus 
ateitininkus sendraugius pre
numeruoti ir remti Encyclope
dia Lituanica, talkinti parašų 
Jungtinėm Tautom įteiksimai 
peticijai, Ir aktyviai dalyvauti 
Bendruomenės paskelbtoje 
gedulo dienoje birželio 15. Ry
šium su šiuo nutarimu pasiųs
ta telegrama prez. Nixonui.

Šeštadienį taip pat įvyko li
teratūros ir šokių vakaras. Savo 
kūrybos skaitė rašytoja ir aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė ir poetas 
Kazys Bradūnas. Vakare gausiai 
dalyvavo Cleveland© visuome
nė.

Sekmadienį, lietuviškos 
sumos metu, suvažiavimui pri
taikytą pamokslą pasakė kun. K. 
Pūgevičius, ASS dvasios vadas. 
Suvažiavimas baigtas iškilmin
gais pietumis. Sveikinimo žo
džius tarė Pasaulio Liet. Bend
ruomenės pirm. St. Barzdukas ir

dr. J. Pikūnas. Pietų metu taip 
pat išklausyta dr. Vyt. Bieliaus
ko paskaita apie emigracijos
psichologiją.

Suvažiavimo parengiamuo
sius darbus atliko Clevelando A-

yra Džiugas Staniškis.

PAGERBTAS
KAPITONAS NAMAKSY

Amerikos karinė aviacija at-

HARTFORD, CONN
BIRŽELIO

DEMONSTRACIJA
Birželio 10, šeštadienį, 1 vai.

minėti birželio įvykiam, o taip 
pat pagerbti Lietuvos jaunimui, 
taip herojiškai demonstravusiam 
Kaune.

Šią demonstraciją organizuo
ja ukrainiečiai. Lietuviai prisi
deda savo sekcija. Dalyvaus 
šeštadieninės Švyturio mokyk
los mokiniai, skautai ir skautės, 
jaunuolių sporto klubas ir kitos 
organizacijos bei visa bendruo
menė.

Moterys ir mergaitės prašomos 
atvykti su tautiniais drabužiais. 
Kas tik gali, prašomi paruošti

Renkamės prie Bushnell Me
morial, Capitol Ave., Hartford, 
Conn. Laukiami ir svečiai iš

Danutė Grajauskienė, 
' ‘pirmininkė

TĖVYNĖS GARSŲ
BALIUS

Balandžio 29 L.A.P. klubo sa-

jo valanda surengė metinį ba
lių, kuris praėjo su gražiu pasi
sekimu. Aplink apvalius sta
lus susėdo svečiai, atvykę net iš 
toliau: Waterburio, Mancheste- 
rio, New Britaino (net 30 žmo
nių), Newingtono, Wethersfiel- 
do ir iš kitur.

Baliaus iškilmes atidarė va
landos vedėjas Algimantas Dra
gunevičius, apibūdindamas

mūsų kultūriniam gyvenimui.

choristei Zitai Dapkienei.
Programą atliko darnus, nenu

ilstamo muz. Jurgio Petkaičio 
diriguojamas, “Aido” choras,ku
ris padainavo šias dainas: Prie 
Šventosios — Raudonikio, Val- 
sas-Balvinio, Pienė — Vaitkevi
čiaus, Kai aš grėbiau — liaudies 
daina, Vandens lelija— Kavecko 
ir Kur tas kelelis — Makačino. 
Choras gana stiprus, tik gaila, 
kad keletas gerų choristų ir cho
risčių yra išstoję. Turim būti 
dėkingi tiem choristam, kurie 
per eilę metų nenuilstamai cho
re dalyvauja, kaip Jonui Kodžiui 
(jis yra davęs net pradžią šiam 
chorui), Matui Palubinskui ir ki
tiem.

Po koncerto radijo vai. vedė
jas Alg.. Dragunevičius padė
kojo svečiam, atsilankiusiem į šį

balių, ir tiem, kurie savo darbu 
prisidėjo prie parengimo: Bro
niui Vedeikiui, Juozui Asiūnui, 
Juozui Bakšiui, Juliui Bytautui, 
Jonui Žiliui ir Matui Žemguliui; 
šeimininkėm, paruošusiom sve
čiam vakarienę, užkandžius, ka
vą ir kita: vyriausiai šeimininkei 
ir radijo valandos komiteto pir
mininkei Kotrynai Degutienei, 
Onai Žemgulienei, Kotrynai Ur
bonienei ir Marijai Baltui io- 
nienei.

Taip pat valandos vedėjas Alg. 
Dragunevičius pristatė publikai 
ir savo padėjėjus-radijo pranešė- 

. jus: ’Zitą Dapkienę, Lionginą 
Kapecką ir Alfonsą Dziką.

Vakarienės — baliaus metu ir 
šokiam grojo Romo Butrimo or
kestras. Buvo ir lietuviškų me
lodijų ir šokių: Klumpakojis, 
Noriu miego ir kita.

Laimėjimam buvo išleistas ra
guolis, kurį pagamino Liūdžiai 
(vyresnieji), o už medžiagą su
mokėjo Alfonsas Bumeika.

Jonas Bernotas

DARBŠČIOS ŽIDINIETĖS
Šeštadieniukų, paukštyčių ir 

vilkiukų mamytės, buvusios 
skautės, susibūrė į židinį. Aišku, 
jom labiausiai rtipi vaikučių 
auklėjimas ir jiem padėti skau- 
tauti. Tačiau jos yra jautrios ir 
paslaugios ir kitiem reikalam.

Štai atsirado galimybė su tau
tiniais šokiais pasirodyti televi
zijoj. Jaunųjų šokėjų grupė, kuri 
per eilę metų gražiai reiškėsi, 
šiuo metu pairusi, nes kasmet 
į kitus miestus studijuoti iš
vyksta dalis jaunimo. Ką gi, ma
mytės, gelbėkit!

Atsiliepė į šauksmą, susirinko 
16. Repeticijos vyko kas savaitę 
(vyrai vaikus saugojo). Rezulta
tas puikus, pasirodė gerai. Ka
dangi grupę papildė ir ne židi
nietės, vardas nesvarbu — lietu
viškas reikalas svarbu. Ar ne 
puikios moterys!

A. J. Namaksy, Jr. už pasižymė
jimą tarnyboj. Jis vadovavo avia
cijos jaunojo personalo parengi
mui, parengė lėktuvų įgulas, 
parengė personalą, kuris rūpino
si tiekimu į pietų Aziją. Jo pro
grama karinei aviacijai sutaupė 
apie 248,000 dol. Už šią tamy-

žy mėtas.

nūs. Tėvai gyvena 321 Country 
Club Rd., Newton Centre, Mass.

1962 jis baigė karinio ap
mokymo mokyklą pirmuoju iš 
186. Jo vidurkis buvo 97-. Už

1965 jis vedė Diane Batchel
der, kuri taip pat tarnauja Ame
rikos karinėj aviacijoj ir turi ma-

Randolph Field, Texas. 1968 
jis grįžo iš Havajų, ten pralei
dęs 3 metus. Už šią tarnybą jis 
gavo medalį.

Jo tėvai reiškėsi įvairiose lie
tuviškose organizacijose. Kotry
na Namaksy ilgą laiką buvo Bal-

veikia Amerikos moterų klube, 
Bostono tarptautiniame institu
te. Ji yra vertėja, daug pagel- 
bėjusi imigrantam, kurie atvyks
ta Į Bostono uostą, kaip vertėja 
dalyvauja teismuose, yra išver
tusi per 500 įvairių dokumen-

riaušių talentų. Šiuo tarpu noriu 
priminti dvi. seseris, tai Aldo
ną Saimininkienę ir Albiną Be- 
lazarienę — Radikaites. Jų 
darbštumu ir išradingumu puo
šiasi Kaziuko mugės, Kalėdų eg
lutės ir Velykų stalai. Jų ranko
se bet kokia pakliuvusi medžia
ga virsta meno kūriniu. Mūsų lai
mei, jmos turi plačią širdį, — kas 
tik į jas kreipiasi, mielai ateina 
pagalbon, mielai visiem padeda.

Taip atrodo mūsų židinietės 
pirmais savo gyvavimo metais.

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

Solistė Ona Zubavičienė dainuoja savo koncerte balandžio 
30 Carnegie Recital salėj New Yorke.

ONOS ZUBAVIČIENĖS
KONCERTAS

Yorke, Ona Zubavičienė-Gailiū-

jau antras iš eilės jos rečitalis. 
Nors oras buvo labai niūrus ir 
nepaliaujamai pylėsi lietus, vis 
dėlto žmonių prisirinko gana 
nemažai: daugiausia jos artimie
ji tautiečiai ir bičiuliai iš New 
Jersey, kuriem ji yra įvairiom 
progom daug dainavusi.

Ateiti iš savų lietuviškų salių 
į New Yorko Carnegie Hall kiek-

Schuberto dainom. Jom 
buvo panaudoti poetiški Stoll- 
bergo ir Goethes tekstai; tai labai' 
praturtina ir pagražina veikalo

G. Faure daina. Šis prancūzų

metus, pagarsėjo būdingais mu
zikos kūriniais. Jo pripažinimas 
ėjo gana iš lėto: mat, jo kūryboje 
staiga atsirasdavo didelių “ne-

7/s p/su/f

— Putnamo mergaičių bendra
buti n registracija kitiem mokslo 
metam jau pradėta. Informacijos

tis: Sesuo M. Palmira, Immacu- 
lata Conception Convent, Put
nam, Conn. 06260. Tel. (203) 
928-5828.

— Juozas Kaributas, aktorius 
ir režisorius iš Los Angeles, Ca
lif., išvyko 3 mėnesių kelionėn 
į Tolimuosius Rytus.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: W. Sidas, Richmond Hill, 
N. Y., J. Lukas, Philadelphia, 
Pa., V. L. Senken, Brooklyn, 
N.Y., S. Zavinskas, Manches
ter, Conn., R. M. Veitas, N. 
Quincy, Mass. B. V. Antanaitis, 
Philadelphia, Pa. Kitiem užsakė: 
K. Nenortas, Dorchester, Mass. 
— K. Beiralui, Israel; vietoj mi
rusio J. Būtėno perėmė A. Vi
sockis, abu iš Paterson, N.J.; O. 
Meidūnienės prenumeratą per
ėmė sūnus Algimantas, abu iš 
Baltimore, Md. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užr 
sakytojam. Darbininko prenu
merata naujiem skaitytojam pir
miem metam tik 7 dol.

kino Fritz Kramer.
Reikia pasakyti, kad solistė pa

rodė didelį ramumą, subtilų

reikia pasakyti, kad solistė šiam 
rečitaliui buvo rūpestingai pa
siruošusi. Bendras koncerto

dainavo dvi G. Handelio arijas; 
po jų ėjo R. Schumann© kone 
organiškai susiliejantis vientisas 
septynių dainų ciklas. Pirmoji 
dalis baigėsi dviem Franz

tų, kurie buvo pasiųsti į tarp
tautinį vertėjų institutą. Tam 
institutui ji daug dirba ir sava-

Kapitonas A. J. Namasky, jr., apdovanojamas žyminiu už gerą 
tarnybą.

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 RUGPlOČIO 12 d. — 2 savaitės

ANGLŲ KALBA
Lietuviškos dvasios stovykla 

Mergaitės ir berniukai (nuo 7 iki 14 metų) 
Nuo BIRŽELIO 25 d. iki LIEPOS 8 dienos

Dėl informacijų rašykite:

Putnam, Conn. 06260

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

J. Gruodžio Voverėlė, A. Kača-

mas, J. Tallat-Kelpšos Ne margi 
sakalėliai, Belazaro Pienė, V. 
Kairiūkščio Vyturiai ir J. Gruo
džio Burtai.

Po koncerto dalis klausytojų 
nuvyko į Elizabeth© lietuvių 
svetainę ir pagerbė savo daini
ninkę, pasirūpindami gardžia va
kariene. Jos metu Onai buvo pa
reikšta gausių linkėjimų už tai, 
kad ji nuo pat į Ameriką atvy
kimo dienos taip ryžtingai ir nuo-

ną ne tik savųjų, bet ir kita
taučių tarpe.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.-

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMES! I NAUJĄ ADRESĄ:

.488 MADISON AVENUE
New York, N.Y. 10022 

Tel.: (212) 758-1150/1
FLOOR 21st

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
B R 8-8966 

W A 5-2737 
884-1738 

E8 2*4885

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

- Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave.

. Grand Rapids, Mich. 49504 — 836-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin.Avenue 
Lakewood, NJ. 08701 —- 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, NJ. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre Block North 

of 12 Mile Road 
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester, Mass. 01810 — 189 Millbury Street

GL 8^2258 
365-5255 
244-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1444 

373-8783 
G R 2-4387 

274-4400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 8-1571 

PL 8-6766

751*4780/1 
441*4712
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Mirė kun. Feliksas E. Norbutas
Camey ligoninėj Bostone ge

gužės 28, sekmadienį, mirė kun. 
Feliksas E. Norbutas, sulaukęs 
71 metų. Palaidotas gegužės 31, 
trečiadienį, iš Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios So. Bostone. Iškilmin
gos laidotuvių pamaldos buvo 10 
vai. Palaidotas Naujosios Kal
varijos kapinėse Bostone.

-o-
Velionis buvo gimęs 1900 spa

lio 13 Kaune, Lietuvoj. Į Ame
riką tėvai atsivežė dar kūdikį. 
Su tėvais gyveno So. Bostone ne
toli Šv. Petro lietuvių bažny
čios

Baigė Šv. Jono kunigų semina
riją, kunigu įšventintas 1928 šv. 
Kryžiaus katedroj Bostone.

Visą laiką dirbo lietuvių pa
rapijose; buvo Nekalto Prasidė
jimo parapijoj Cambridge, Šv. 
Jurgio Haverkill, Šv. Petro So. 
Bostone, lietuvių parapijoj 
Brocktone, nuo 1947 buvo Nor
wood© lietuvių Šv. Jurgio para
pijos klebonu. Čia klebonavo 
15 metų, padidino kleboniją,- 
pastatė seselėm vienuolyną, kur 
gyveno Nukryžiuotojo Jėzaus 
kongregacijos seselės moky
tojos.

Iš Norwood buvo perkeltas į 
didesnę šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją Brockton, Mass. Sulau
kęs 65 metų amžiaus, pasitraukė 
iš pareigų ir paskutiniuosius me
tus gyveno savo namuose, Ply
mouth, Mass.

IŠ LKM S-GOS
VEIKLOS

Kun. Feliksas E. Norbutas

LKM Sąjungos 29 kuopa Ap
reiškimo parapijoje balandžio 
9 surengė Velykų vaišes. Į že
mutinę parapijos salę prisirin
ko apie 160 žmonių vaišėm, 
kurias paruošė pirmininkė Ona 
Kubilienė, jai padėjo Eug. Ke- 
zienė, Pestininkienė, Macienė, 
Rokienė ir kitos.

Atsilankė kleb. P. Raugalas, 
dvasios vadas kun. A. Rač
kauskas ir Tėv. P. Baniūnas, 
OFM. Jie visi tarė sveikinimo 
žodį.

Buvo atlikta ir meninė prog
rama. Jaunutė Janina Mathews, 
pašoko ir padainavo, padekla- - 
mavo Ričardas Kezys, gi Ade
lė Stramaitienė, kaip ir kiek
vienais metais per Velykų pa
rengimus, padainavo 4 dainas, 
pritardama gitara.

Pelno buvo gauta 357 dol. 
su centais. Iš jų Apreiškimo pa
rapijai paskyrė 350 dol.

Sąjungietės gegužės 7 surengė 
motinos dienos minėjimą. Vi
sos narės su vėliava dalyvavo 
mišiose, paskui pusryčiuose. 
Atsilankė klebonas kun. P. 
Raugalas ir dvasios vadas kun. 
A. Račkauskas. Klebonas pa
dėkojo už sąjungiečių tokią 
stambią auką parapijai ir pa
linkėjo visada laikytis lietuviš
kų papročių, darbuotis labda
ros srityje. Kalbėjo ir dvasios 
vadas kun. A. Račkauskas. Bu
vo padeklamuota eilių, padai
nuota.

BROCKTON, MASS.

Musų pirmininkė Ona Ku-
bilienė, nors persikėlė gyventi 
-j— Pennsylvaniją, bet visada 
atvažiuoja į visus parengimus 
ir visus kuopos reikalus suma- 

Tautinių šokių grupė rengia niai tvarko. Korsp. S.

Balti morės 
žinios

Kun. Petro Šakalio kunigystės 
sidabrinė sukaktis

Kun. Petras Šakalys, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
Brockton, Mass., gegužės 7 at
šventė savo kunigystės 25 metų 
sukaktį. 'Iškilmingos pamaldos 
buvo 3 v. popiet. Pamaldose da
lyvavo Bostono vyskupas pa- 
gelbininkas Riley, vysk. V. Briz- 
gys iš Chicagos ir daug apylin
kės kunigų bei seselių vienuo
lių.

Po pamaldų 5 v. parapijos sa- 
Į lėj buvo iškilmingas pagerbimas 
* ir _pietūs. Čia sukaktuvi

ninką sveikino vysk. V. Brizgys,

Brocktono miesto burmistras 
kunigai ir organizacijos, pabai
goj sveikino ir Bostono vysk, 
pagelbininkas Riley.

Sukaktuvininkas yra gimęs 
Cambridge, Mass. Mokslus bai-

IŠ BROCKTONO 
APYLINKĖS

Prie L. Bendruomenės Brock
tono apylinkės sudarytas talkos 
komitetas lėšom jaunimo kong
resui sutelkti savo darbą už
baigė labai sėkmingai. Brock
tono apylinkei skirta 1,200 d’ol.” 
kvota išpildyta su kaupu ir dar 
per 500 dol. paskirstyta 5 jau-

Kun. Petras Šakalys,Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebo
nas Brockton, Mass., šventė savo kunigystės 25 metų su
kaktį. Iškilmingose mišiose dalyvavo daug apylinkės lietuvių 
kunigų, jų tarpe buvo ir vysk. V. Brizgys, sukaktuvininko se
suo vienuolė B. Šakalytė ir broliai su šeimomis. Nuotraukose 
iškilmingų pamaldų vaizdai. Nuotr. P. Plikšnio.

linksmą šokių vakarą birželio 10, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių Svetainės didžiojoj salėj. 
Bus bufetas, kur bus galima nu
sipirkti įvairių valgių. Šokiam 
gros orkestras. Pelnas skiriamas 
užmokėti kelionę jaunimui, 
vykstančiam į tautinių šokių 
šventę ir jaunimo kongresą.

Mokslo metų užbaigimas Šv. 
Alfonso mokykloj įvyks birželio 
11, sekmadienį. Graduantai da
lyvaus 8:30 vai. mišiose, kurias 
aukos prel. L. Mendelis. Akto 
pradžia 3 vai. popiet. Klebonas 
pasižymėjusiem moksle įteiks 
dovanas.

Lietuvių Melodijos radijo va
landėlės gegužinė įvyks birže
lio 18, sekmadienį, Conrad Ruth 
Vilios parke. Vedėjai A. Juškus ir 
K. Laskauskas paruošė įdomią 
programą. Šokiam gros orkestras. 
Bus įvairių valgių ir vėžių sriu
bos. Pradžia 1 vai. popiet. Gegu
žinė tęsis iki vakaro.

Birželio įvykių minėjimą ren
gia LB Baltimorės apylinkė. Bir
želio 18, sekmadienį, 8:30 vai. 
ryto Šv. Alfonso bažnyčioj mi
šios aukojamos už žuvusius ir 
kenčiančius brolius pavergtoj 
Lietuvoj ir tremtyje. Mišias au
kos ir pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. A. Dranginis.

Washington© Marijos šven
tovėj birželio 4 birželio įvykių 
minėjimo pamaldose dalyvavo 
daug lietuvių. Mišias aukojo

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-1_aw, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

TESTAMENTAS IR 
ALTERNATYVOS

Klausimas
Mes su žmona esame vieni du. 

Šeimos neturim. Aš turiu bro
lį, o brolis turi vaikų; mano žmo
na iš savo pusės neturi jokių 
giminių.

Turim savo namus abiejų var
du, o santaupos banke irgi abie
jų vardu. Galim išimti bet kat-

vysk. V. Brizgys, pamokslą sakė 
kun. A. Dranginis. Giedojo lat
vių ir estų chorai ir Baltimorės 
vyrų choras Daina.

Dainos choro nariai atostogaus 
iki rugsėjo mėnesio. Tada pradės 
ruoštis naujam koncertui.

Jonas Obelinis

žinoma, gali testa-. 1410;

nuoliam kelionei į jaunimo kon
gresą.

Važiuoja šie Brocktono jau
nuoliai: Jonas Bielkevi-
čius, studentas — rinktas atsto
vas; Dovilė Eivaitė, abiturientė 
— kandidatė; Dalia Bielkevičiū- 
tė, mokytoja — atstovė svečio 
teisėmis; Irena Činčytė, studen
tė, atstovė svečio tei
sėmis; Kristina Jančauskaitė, 
stud. — atstovė svečio teisėmis.

Jei darbo sąlygos leis, Donatas 
Jančauskas irgi planuoja važiuoti 
savo lėšomis.

Tragiškieji birželio įvykiai bus 
paminėti birželio 18, sekma
dienį, gedulingomis pamaldo
mis 10 valandą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj.

Apylinkės lietuviai prašomi 
kuo gausiausiai atsilankyti. Or
ganizacijos dalyvauja su vėliavo
mis.

Be to, per vietos radijo sto
tis bus transliuojamos specialios 
tragiškiesiem įvykiam paminėti 
programos anglų kalba tokia 
tvarka: per WOKW stotį birže
lio 18 dieną 12:05 vai. banga 

per WBET-WBET-FM
birželio 20 dieną 6:35 vai. va
karo AM banga 1460, FM banga 
97.7.

P. J.

gė Bostono kolegijoj ir Šv. Jo
no seminarijoj. Studijavo psi
chologiją Bostono kolegijoj ir ga
vo magistro laipsnį. Kunigu į- 
šventintas 1947 gegužės 1.

Vikaru buvo Sv. Pranciškaus 
parapijoj Lawrence, Mass., vė
liau vikaravo Šv. Jurgio parapijoj 
Norwood, St. Linus Natick, 
Šv. Juozapo parapijoj Lowell, 
Šv. Juozapo Bostone ir Šv. Var
do, West Roxbury, Bostone.
..1967 .bųvQ paskirtas klebonu į 

Šv. Pranciškaus parapiją 
Lawrence, o 1970 perkeltas kle
bonu į Šy. Kazimiero parapiją 
Brocktone.

Šalia parapijos jis mielai reiš
kėsi įvairiose organizacijose, 
atgaivino Lietuvos vyčių kuopas 
Lawrence, Norwoode, Lowell.

Jis buvo kapelionu Suffolk 
County kalėjime, Massachusetts 
General Hospital, School of Nur

sing, Massachusetts valstybės 
senato, Kolumbo vyčių Bostone, 
buvo direktoriumi Foundation 
of Hope, Inc., kuri rehabilituoja 
išėjusius iš kalėjimo. Dabar yra 
paskirtas Šv. Vardo draugijos 
dvasios vadu Plymouth County, 
Brocktone.

Jis daug nuveikė, atvykęs kle
bonauti į Brocktoną. Pirmiausia 
sustiprino chorą, pakvietęs cho
rui vadovauti muziką kompo- 
kompozitorių Julių Gaideli 
Dabar choras pasiekė aukšto ly
gio ir yra žinomas visoj apylin
kėj.

Atremontavo parapijos salę, 
mokyklą, seselių namus. Dabar 
ruošiasi iš lauko pusės aptvarky
ti bažnyčią. Jis nuoširdžiai bend
radarbiauja su visomis parapijos 
ir kitomis lietuviškomis organi
zacijomis.

Sukaktuvininkui — ilgiausių 
metų! B.

CAPE 
ramioje ir gražioje vietoje išnuomojami kambariai su 
maistu vasarotojam.

Arti pajūrio, šilto vandens srovių paplūdimys. 
Nuo vasarnamio tik 2-3 minutės pėsčiam.

Norintieji čia vasaroti prašomi kambarius užsi
sakyti jau dabar.

E. Grušienė 
85 Standish Way 

W.Yarmouth, Mass. 02673

Tel. 775-7841

COD

CAPE CODE išnuomojamas

3 miegamųjų vasarnamis ir pavieniai kambariai prie 
didelio, žavingo ežero, netoli lietuviško paplūdimio.

Kreiptis adresu:

> Ina Nenortas
44 Alban St.

Dorchester, Mass. 02124
Tel. (617) 825-1832

ras, abiem nereikia pasirašyti, 
užtenka vieno parašo.

Dabar — aš noriu padaryti 
testamentą, tačiau mano žmona 
nenori jokio testamento rašyti.

Duok Tamsta man patarimą: 
ar aš galėčiau vienas padaryti 
kokį nors raštą, nes jau esam 
nebejauni, giltinė gali jau bet 
kada pasiimti. Ką aš turiu da
ryti?

Esu Darbininko skaitytojas 
per daugelį metų.

P .J., skaitytojas 
Atsakymas

Tamsta,
mentą sudaryti vienas, be žmo
nos. Jos sutikimas tam nėra rei
kalingas. Bet kadangi Tamstos 
turtas, namai ir sąskaitos banke 
yra abiejų vardu, reikalas yra 
toks: jei Tamstos žmona mirtų 
pirmiau, viskas pasiliktų Tams
tai, o Tamstai mirus, visas turtas 
atitektų tiem, kuriem jis testa
mentu užrašytas. Tačiau, jei 
Tamsta mirtum pirmas, turtas 
atitektų žmonai, nepaisant 
Tamstos sudaryto testamento; o 
ji tada galėtų jį palikti, kam tik 
norėtų. Tamstai norint būti tik
ram, kad ir tokiu atveju, jei žmo
na ir mirtų po Tamstos, dalis 
Tamstos turto tektų Tamstos 
giminėm, — tada Tamsta turi 
dvi alternatyvas.

1. Tamsta gali pasirašyti su
tartį su žmona, kad, Tamstai 
pirmam mirus, ji pasižada dalį 
turto, po savo mirties, palikti 
Tamstos giminėm. Jei Tamsta 
pasirinksi tokią alternatyvą,

nebandyk to padaryti be advoka
to. Tai yra gana sudėtingas rei
kalas ta prasme, kad įstatymai 
reikalauja, jog būtų teisiškai 
vadinama “consideration”. Be to 
sutartis negaliotų.

2. Tamsta gali pasidalinti ban
ko sąskaitas su žmona: pusę pa
dėti bankan vien savo vardu. 
Ir šitokiu atveju dalis to turto 
tektų žmonai, Tamstai mirus. 
Daugumos valstijų įstatymai 
numato, kad “pirmieji, prileis- 
kim, 25,000 ar panašiai priklauso 
našlei”. Įvairiose valstijose 
suma kitokia. Tačiau likutis, jei 
Tamsta turi daugiau negu įsta
tymais yra pripažįstama žmo
nai, bus paskirstytas taip, kaip 
Tamsta nurodysi savo testamen
te.

Dalyvaukime
IVTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS BANKETE 

į ir linksmai praleiskime laiką

i

Banketas įvyks AMPHITHEATRE patalpose, liepos 
* 2 d. Chicagoje, tik kitoj salėj, tuoj po šokių šventės

programos. Banketo metu bus pagerbti šokių grupių 
vadovai. Šokiai vyks dvejose salėse ir visus linksmins

j du garsūs orkestrai. Bilieto kaina 12.50 dol. asme
niui. Bilietus užsisakant iš tolimesnių vietovių, siųsti 
Money order — Lith. Folk Dance — Banquet, adresu: 
Sofija Džiugienė, 7240 S. Mozart Street, Chicago, III. 
60629 arba Marginiai, 2511 W. 69th Street, Chicago, 
III. 60629, pridedant voką su savo adresu ir pašto

•j ženklu.

Norint gauti daugiau informacijos bilietų ar Banketo 
reikalu, skambinti kom. pirm. S. Džiugienei, tel. (312) 
925-3682 nuo 5 vai. vakaro darbo dienomis ir šeš
tadieniais bei sakmadieniais.
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TO PLACE 
YOUBAD

CANCEL OR CHANGE
▼•I.: GL2-29O3

SERVICE

SAL’S MAINTENANCE 
Rugs Carpets — Upholstery 

Cleaned Floors, Panels 
Cabinets Cleaned & Waved 

All Work Guaranteed 
Call 212 356-0918

RUBISH REMOVAL 
Clean Basements & Cellers 

All Work Guaranteed 
Call 625-1706 or 624-4090 

Mr. John Woods

Furniture & Piano Refinishing 
All Finishes, Caning 
Restoring Antiques 

EUROPEAN AMERICAN 
CRAFTSMEN 

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

JOHN TYRRELL AND SONS /

AUCTIONEER

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

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

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

Wanted Foster Parents. If you are be
tween the ages of 25. and 59, English 
speaking, in good health, financially 
self maintaining, willing to accept child
ren of any background and have ade
quate rooms, you are desperately need
ed now. Contact: McMahon Memori
al Shelter, 128 East 112 St., New York, N.

Y. 10029 369-5665

A-l AIR CONDITIONING & 
RADIATOR CO. 

Automobile Air Conditioning 
All Makes Repaired 
GM, Chrysler, Ford 

And All After Factory Units
Jo Job too Small Free Estimates Same Day 
Service, Factory Trained Mechanics 

Call Stan for Appt.
295-3252

2801 WebsterAve. 
Near Fordham Rd.

TWIN CITY
Painting Contractor 

Quality Work 
Inside & Outside 

Free Estimates 
Call 9 am to 9 pm 

Call 495-1067

McFarlane 
USED FURNITURE 
BOUGHT & SOLD 

TOP DOLLAR PAID 
SAME DAY PICK UP 

CALL 722-3515

LITO KELIONIŲ BIURAS
LIETUVOS KLONIAI IR KALNELIAI 

SVEIKINS JUS, NUVYKUS 
l LIETUVĄ PER

LITO KELIONIŲ BIURĄ

Liepos 15 — rugpjūčio 1 
$890.00. Lankoma Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Amsterdamas 
ir Kopenhaga.

Liepos mėn. ekskursijoj dar yra kelios 
laisvos vietos. Skubiai registruokitės.

Kreipkitės į

Litas Travel Service
87-18 Lefferts Blvd.

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

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

V\A FE MALS

Staff-Camp Counsellors for L.I. Summer
Camp. Camp St. Regis, E. Hampton, L.

I. (212) 863-2630 (201) 327-1479

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

SERVICE

ROCHESTER FLOOR WAXING 
449 Liuden Blvd. Bklyn 

All Work Guaranteed 
Floor Scrapping, Painting & 

Waxing, for Homes 
Call SL 6-6204

DR. LUIS FERNANDEZ 
Medical Internist 

M Allergy
320 30th Street (near N.Y. Ave.) 
. Union City, N. J.

Call 201 866-3339

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 Gard fold
ing and Gate rec. by the Fire and Police 
department. Approved by the Board of 
Standards N. Y.C. Call: 771-4652 Apart

ment Protection Co. Loc. 709552

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

A & L 
HOME IMPROVEMENT 

We do Everything in 
Contracting Field

We Take Pride in Our work 
230-07 141 Street Laurelton 

Call 723-7590

LLOYD JOHNSON
Truck with 3 Men will do General

Hauling & Removing 
4422 Snyder Ave. 
Welfare Accepted 

Call 693-5219

BIBLO AND TANNED 
BUY BOOKS!

Scholarly Non-Fiction 
Large or Small Collections 

Immediate Pavment
63 Fourth Ave. N. Y., N. Y. 10003 

GRamercy 5-1527-1308

FAST DELIVERIES
Also Interested in
Deliverv Contract

Call 789-4112. :

II 
Rugsėjo 9 — rugsėjo 29 
$910.00. Lankoma Vilnius,
Trakai, Kaunas, Druskininkai 
ir Roma.

FLAG DAY GREETINGS

KAZ1NERS HESS 
SERVICE STATION 
Open 24 Hours a Day 

Service for our Customers 
Chambers St. & Liberty St. 

Trenton, N. J.
Call 609-695-9509

KEN’S BIKE REPAIR

Larke Used Bike Stock 
395 East 18th Street 

Paterson, N. J.
Call: 201 742-1064

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

VACATION 
BOYS & GIRLS: 6-12 

J une- J uly-August- Septembe r

FRENCH VALLEY VIEW FARM 
Mr. & Mrs. C. J. Barthelemy

Walden, N. Y. 12586 
914-778-3804

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
LAKELUZERNE, 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

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 Basketbr.l 
Clinic, tennis,two pools, crafts, archei> 
etc.

Rates $500 Season,

$260 month, $75 weekly
(8 weeks) (4 weeks)

INT. IMPORT 
CANDY “SHOPPEE” 

Centrally Located. Well Established, 13 
Years. Near All Transportation. Cal 

439-9449

SEASONAL RENTALS 
MONTEGO BAY JAMAICA 

Luxurious Villa, 4 bedrooms and 4 
baths. Air Conditioning. Four in staff. 
25x50 swimming pool. 700per week.

Phone (203) 364-5001

HELP W. MALE

KNITTERS — EXPERIENCED 
Assist. Knitter Mechanics 
on TA and TAI Machines 

Year Round Jobs. 
Good Pay. Benefits 
Call (212) 287-3500

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

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

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. Viščini*, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHEL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

OCEAN CITY

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 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hall, 601 Atlantic A vėl., 

Ocean City, N. J. 08226

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

Darbininkui 
paremti 
aukojo

7 dol.: V. Kilius, Flushing, 
N. Y.

6 dol.: S. Jasalavich, Nashua, 
N. H.

Po 5 dol.: G. J. Troncone, Stan
ford, Conn.; J. Girevičius, St. 
Catharines, Ont., Kanada.

Po 4 dol.: V. Stanislovaitis, 
Chicago, Ill.; V. Levanas, Wa
terbury, Conn.; S. Gudas, Jamai
ca, N. Y.

3 dol.: I. PovilaviČius, Yon
kers, N. Y.

Po 2 dol.: A. Butas, B. Spū
dis, J. Budraitis, Woodhaven, 
N. Y., S. Čekavičius, V. Dabu- 
lis, A. Sinus, kun. Jonas Ruokis, 
Waterbury, Conn., C. Johnson, 
A. Charry, Brooklyn, N. Y., K. 
Krinickas, S. Cierejus, Maspeth, 
N. Y., A. Balsys, N.Y.C., B. Vi- 
sotsky, Bronx, N. Y., K. Vitkus, 
Ronkonkoma, N.Y., J. Žadeikis, 
Chicago, Ill., kun. S. J. Bart
kus, Kewanee, Ill., V. Kamantas, 
Darien, Ill., P. Levendauskas, 
Nagatuck, Conn., M. Gureckie- 
nė, Waterbury, Conn., N. Gust, 
Simsbury, Conn., V. Tuskenis, 
Santa Monica, Calif., S. Jasutis, 
Long Beach, Calif.; Vi. Vasaitis, 
Apra Hts, Guam, A. Baltrukė- 
nas, Akron, O., E. Kemfert, Bal
timore, Md., A. Diskenas, May
wood, N. J., E. Vazgis, Glouces
ter, Mass., J. Stonkus, Hot 
Springs, Ark., A. Gružauskas, 
Sun City, Ariz.

Po 1 dol.: K. Savičiūnas, Broo
klyn, N. Y., A. Bender, Amity
ville, N. Y., A. Kulpanas, So. 
Boston, Mass., A. Valiuška, 
Phoenix, Ariz., M. Saulius, Den-

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-

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

(802) 496-3656

vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby 
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, 
Belgie-Belgium.

CAPE COD

Vasarvietė “JŪRA ”

atidaroma nuo š. m. liepos mėn. 1 d. Vasarvietė 
yra visai prie šiltosios srovės paplūdimio “Craigville 
Beach” — 5 min. pėsčiom. Patogūs kambariai, geras 
lietuviškas maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis:
O. Šlepavičius

Marie Ave., Centerville, Mass. 02632
Tel. (617) 775-4146

ver, Colo., A. Gustaitis, Cama
rillo, Calif., O. Malzinskas, Los 
Angeles, Calif., S. Fasutis, Long 
Beach, Calif., L. Briedis, May
wood, Calif., M. Ilgūnas, San 
Mateo, Calif., P. Gustas, Glen
dale, Calif., A. Ryliškis, Hot 
Springs, Ark., K. Kaminskas, 
Portland, Ore., J. Petraitis, Ha
milton, Ont. Canada.

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

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— M. Tai, buv. pasaulio čem
pionas, paklaustas, kas pasi
darytų su Bobby Fischeriu, jei 
jis praloštų dvikovą prieš Borisą 
Spaskį, atsakė, kad tai gerokai 
atsilieptų į Fischerio žaidimo pa
jėgumą.

— JAV šachmatų pirmenybes 
laimėjo didmeistriai: Robert 
Byrne, Lubomir Kavalek ir 
Sammy Reshevsky, visi trys su
rinkę po 9-4 tš. Šiemet turės jie 
dar kartą susitikti, kad išaiškintų 
du JAV atstovus į tarpzonines 
pasaulio p-bes.

— Bostono Sunday Herald, 
geg. 28, minėdamas Kazio Mer
kio laimėjimą Boylston Open 
turnyre (baigė pirmu B kl.), pri
dėjo prierašą: “. . .nice, to see 
that familiar name again”.

— Algis Leonavičius laimėjo 
Massachusetts B klasės pir
menybes, Bostone, įveikęs visus 
savo oponentus, pasekme 5-0! 
Be State Champion titulo, gavo 
dovaną ir210 dol. prizą. Prizą lai
mėjo ir Kazys Merkis, baigęs to
se pirmenybėse trečiu su 4-1 tš. 
Viso buvo 74 dalyviai.

— Rytų apygardos jaunių pir
menybės nukeltos į rudenį. Jos 
įvyks So. Bostono Lietuvių pil.
draugijos klube. Jaunuoliai, 
panaudokite vasarą pažaisti 
šachmatais!

— Bostono tarpklubinių varžy
bų galutinė’ lentelė rikiuoja Li
thuanian komandą pirma
me penketuke iš dešimties stip
riausių Bostono komandų. Pa
vienių žaidėjų ‘‘Top Ten” sąra
še randame įvardintus du Lie
tuvių komandos žaidėjus.

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.

O SPORTAS
ŠALFASS centro valdyboj

Jonui Bagdonui ir Antanui 
Tauginui pasitraukus iš 
ŠALFASS centro valdybos, liku
sieji valdybos nariai kooptavo 
naujus žmones. Buvo pakviesti 
Juozas Kerdys ir Jonas Valai
tis.

Lauko teniso komitetas: Jurgis 
šenbergas, vadovas, 35380 
Mound Rd., 3, Sterling Hts., 
Mich. 48077; Algis Barakauskas, 
Birutė Barakauskienė —sekr., 
Antanas Paškus — ižd., 720 
Gunn Rd., Rochester, Mich. 
48063.

ŠALFASS metinės lauko te
niso pirmenybės įvyks liepos 
1-2 Chicago j.

Vyrų krepšinio rinktinei 
vadovauti pakviestas Jonas Va
laitis. Jis sutiko vadovauti ko
mandai ir išvykai į Europą 1973.

NAUJOS PLOKŠTELES
Lengvos muzikos ir šokių 

plokštelės: Tėviškės vėjas, ste
reo 6 dol., Ar.tu meni, stereo, 
6 dol., Svajonių muzika, stereo 
5.50 dol., Jūreivių keliai, stereo 
5 dol.; Gimtinės dangus, Kur 
gimta padangė, Tykus buvo va
karėlis, Lietuva brangi, — mono 
po 5 dol. kiekviena. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

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

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Geriau negu gryni pinigai ar 
bet kokie daiktai
Specialūs rublių 

pažymėjimai

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

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

TAI YRA PILNA KAINA 
Greitas pristatymas 

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

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas 

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

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui 

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

$2026.00

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite!

Užsisakykite dabar!

BUTAI
Reikalaukite mūsų 

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

tančių patenkintų klijentų!
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Zigmas ir Danguolė Dalangauskai su dukrele Laima ir jos vyru Mykolu. Priekyje — jauniau
sioji pamergė Aleksandra, kuri nešė jaunųjų žiedus.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
ŽINIOS

Vysk. J. Denning gegužės 28 
lankė parapiją ir suteikė sutvir
tinimo sakramentą. Mišias kon- 
celebravo klebonas, abu vika

Štai kaip pasiekiama “Priedaine”, kur birželio 18 įvyks dr. J. 
Stuko vadovaujamo Lietuvos Atsiminimų radijo gegužinė- 
piknikas.

BRANGIAM TĖVUI Lietuvoje mirus,

Juozui Blažaičiui

rai ir kun. J. Aleksiūnas. Įeinant 
į bažnyčią, parapijos choras įspū
dingai užtraukė Ecce Sacerdos. 
Vėliau choras giedojo lietuviškas 
mišias. Vyskupas pagyrė chorą 
ir jo vadovą muz. Algirdą Kača- 
nauską. Iškilmėse dalyvavo per 
dešimtį svečių kunigų. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. .

Remonto darbai pradėti. Iš 
lauko dažoma bažnvčia ir klebo

nijos langai. Bus atnaujinama 
ir papuošiama bažnyčios vidus. 
Kairėj pusėj viršum zakristijos 
bus padarytas Auš ros Vartų Mari
jos paveikslas. Dešinėje yra Šv. 
Kazimiero paveikslas. Visus dar
bus atlieka dail. Jonas Suba
čius. Tikimės, kad parapieČiai 
pagelbės savo aukomis. Dides
nes aukas jau Įteikė: Mary’ 
Dumblis — 215 dol., E. Kašėta 
— 100 dol. Kiti davė mažiau. 
Padėka priklauso geraširdžiam 
parapiečiam.

Jonas Dailida, seniausias Ap
reiškimo parapijos narys, švęs
damas savo šimtąjį gimtadienį, 
gavo iš prezidento Nixono spe
cialų sveikinimą su linkėjimais.

Į šeštadienio lošimo darbinin
kus naujai įsirašė: Stasė Ruokie- 
nė, P. Skobeikienė, P. Palienė, 
Kostas Norvilą ir V. Šventorai- 
tis. Džiugu, kai parapieČiai su
pranta savo parapijos rūpesčius 
ir darbus.

Pranas Ąžuolas liepos 1 Chi- 
rAgry susituokia • su- Dalia Rin.- 
gait^įA.R.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Vykstą į Tautinių Šokių šventę 
ir į Jaunimo Kongresą 

Chicagoj
I
i

dar gali užsisakyti vietas UNITED 727 lėktuve, kuris 
skris liepos 1 iš N. Y. Kennedy aerodromo į Midway 
aerodromą, esantį Chicagos miesto centre.

į
Vietos jau užsakytos p. J. Matulaitienės tautinių 

šokių grupei, N. Y. tautinių šokių grupei Šatrijai, N. Y. 
lietuvių Atletų klubo nariam. Laisvų vietų liko nedaug. 
Patartina bilietus užsisakyti kuo greičiausiai. Dėl in
formacijų ir bilietų kreiptis: VYTIS, International Tra
vel Service, tel. 769-3300?arba Klemas Budreckas, tel. 
849-0707.

LABAI PIGIAI PARDUO- 
DAMOS RAŠOMOS MA
ŠINĖLĖS SU LIETUVIS-.

KAIS ŽENKLAIS
Spartos savininkas J. Gied

raitis Darbininko redakciją su
pažindino, kodėl jis dabar labai 
pigiai pardavinėja rašomąsias 
mašinėles.

Parduodama todėl, kad Olym
pia bendrovė buvo pagaminu
si per daug mašinėlių, kur lietu
viškas raidynas yra išdėstytas 
truputį kitaip nei nusistovėju
siose mašinėlėse. Firma pigia 
kaina visas atsargas perleido 
J. Giedraičiui.

Tų mašinėlių skaičius ribotas. 
Greitai jos bus parduotos. Jos 
turi 88 ženklus, sveria 14 svarų 
su dėže. Volelis 9,5 colio. 
Parduodama už 59.50 dol. (jos 
kaina anksčiau buvo 74.50 dol.

Mašinėlė labai tinka siųsti 
Lietuvon. Siunčiant per agentū
rą. muito reikia sumokėti 25 
dol. Į tą patį siuntinį galima j- 
dėti ir daugiau daiktų, tai siunta 
dar labiau apsimokės. Kiti jau yra 
pasiuntę net penkias mašinėles.

Taip pat atpigintai par
duodamos ir kitos rašomosios 
mašinėlės, Olympia de Luxe 
paprastu voleliu, kuri anksčiau 
buvo parduodama už 134.50 dol., 
dabar už 105.50 dol., Olympia de 
Luxe su 13 colių voleliu už
119.50 dol., anksčiau buvo
154.50 dol.

Rašy ti: Sparta, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y., 11731. Tuoj 
bus pasiųsta visa informacinė li
teratūra.

PAŠVENTINTAS 
K. MOCKAUS 
PAMINKLAS

Kazys Mockus, žymus visuo
menininkas ir pedagogas, mirė 
sausio 8. Dabar šeimos rūpes
čiu pastatytas paminklas. To pa
minklo šventinimas buvo ge
gužės 27.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioj mišias aukojo kun. 
A. Kontautas, asistuojamas kun. 
A. Janiūno. Per mišias Įspūdin
gai giedojo solistas B. Povilavi- 
čius. Jis pagiedojo: Jei širdį tau 
skausmas ir Skubink prie kry
žiaus.

Forest Hills kapinėse pamink
lo šventinimo apeigas atliko kun.

Baisiojo birželio minėjimas 
Bostone bus birželio 10, šešta
dienį. Tos dienos vakarą 6 v. 
bus pamaldos šv. Petro lietuvių 
bažnyčioj. Po pamaldų salėj po 
bažnyčia bus programa, kurioj 
dalyvaus ir parapijos choras. 
Kalbą pasakys Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pir
mininkas Vytautas Volertas. Visi 
kviečiami dalyvauti minėjime. 
Tuo pagerbsime savo tautos 
kankinius. Tuo prisidėsime ir 
prie dabartinio Lietuvos jauni
mo, kuris, reikalaudamas Lietu
vai laisvės, už tokį reikalavimą 
net buvo žiauriai numalšintas.

Stasys Trepenskas, buvęs Ste
pono Dariaus posto vadas, jau 
grįžo iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

A. Janiūnas. Prie paminklo buvo 
padėta didelė lietuviškų spalvų 
puokštė. Tai šeimos meilė ve
lioniui.

Ilgesnę kalbą pasakė dr. P. 
Kaladė, kuris artimai bendravo 
su velioniu. Jis išryškino a.a. Ka
zio asmenybę, idealus, visuo
menininko bei žurnalisto nuo
pelnus.

Svečias iš New Yorko, V. Ve- 
beliūnas, buvęs jo mokinys, 
kalbėjo apie velionį kaip apie 
auklėtoją, supratusį jaunimą, 
rengusį jį realiam gyvenimui. 
Paskui visi sugiedojo Marija, 
Marija.

Pašventinus paminklą, ve- 
lionies našlė Marija Mockienė 
gimines ir draugus bei pažįs
tamus savo namuose gražiai pa
vaišino.

-o-
Šiandien reto gražumo diena 

Bostone — saulė, gyvybė ir 
žiedai. Šitame grožyje 
dar labiau slegia 1 i ū d- 
nos mintys, kad brangaus Kazio 
jau nebepamatysime, kartu su 
juo nėbesvarstysime lietuvių 
mokyklos, spaudos ir kitų vi
suomenės reikalų. Visiem jis tu
rėjo laiko, niekam neatsisakė 
padėti.

Draugų ištikimybę galim pa
liudyti tik kantriu pareigos at
likimu tuose pačiuose baruose, 
kur be atvangos darbavosi ir pats 
velionis.

V.K.

Telegramas į Maskvą siuntė 
Alto paraginti žmonės. Kai tik 
amerikiečių spaudoj pasklido ži
nia, kad Kaune susidegino Ro
mas Kalanta, kad ten buvo jauni
mo riaušės, Alto skyriaus pir
mininkas A. Čaplikas sušaukė 
visų organizacijų pasitarimą. 
Buvo nutarta, kad reikia siųsti te
legramas prezidentui Nixonui į 
Maskvą. Organizacijos užaliar- 
mavo savo narius ir taip buvo pa
siųsta daug telegramų, kad Nixo- 
nas darytų intervenciją dėl lietu
vių persekiojimų ir reikalautų 
laisvės.

Rašytojo Stasio Santvaro 70 
metų sukaktis gražiai paminėta 
gegužės 27 Tautinės Sąjungos 
Namuose.

Linas Ausiejus, Vietnamo karo 
veteranas, gegužės 27 susituokė 
su Cynthia Peters Lowell, Mass., 
katalikų bažnyčioj. Jo tėvai, Ada 
ir Petras Austėjai, gyvena Avon, 
netoli Bostono.

T. J. Bružikas, jėzuitas misijo- 
nierius iš Pietų Amerikos, lan
kėsi Šv. Petro lietuvių kleboni
joj ir gegužės 31 dalyvavo kun. 
F. Norbuto laidotuvėse.

Edvardas Bajerčius paguldy - 
tas Bostono City ligoninėj.

Carney ligoninėj dar tebėra 
kun. Feliksas Norbutas, buvęs 
Norwoodo ir Brocktono parapijų 
klebonas. Toj pačioj ligoninėj 
yra ir Povilas Baltrušiūnas, kun. 
A. Baltrušūno tėvas. Linkime 
jiem greit pasveikti.

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 
rugpiūčio mėn. šeštadieniais Į- 
staiga bus uždaryta. Darbo va
landos kasdien nuo 9 vai. iki 5 v.

Autobusas į pranciškonų pik
niką Kennebunkporte išvažiuoja 
8:30 v. ryto iš South Bostono 
Liet. Klubo liepos 2 ir grįžta 
6 v.v. Kaina 5 dol. įskaitant įėji
mą į pikniką. Tie, kurie nori va
žiuoti, prašom registruotis pas p. 
Ulievičienę, 911 E. Broadway

South Boston. ’ Tėl". ’ 268-1920. 
Jei kas norėtų važiuoti į pranciš
konų pikniką iš Brocktono, pra
šom registruotis pas E. Sužie
dėlį, 30 Upton St. Brockton, 
Mass. Tel. 588-5464. Jei bus už
tektinai žmonių, norinčių va
žiuoti iš Brocktono, tai bus at
skiras autobusas, o jei ne, tai 
galite registruotis pas p. Ulie- 
vičiėnę, So. Boston, 911 E. 
Broadway, Tel. 268-1920.

------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------- j 
■

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RAITĖS

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

---------  All Acčoūrits Compounded Daily ---------

ir jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą.

Ž. ir Z. JŪRIAI

Brangiam Tėveliui

Juozui Blažaičiui
mirus, jo sūnui Juozui Blažaičiui ir jo šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Gražina, Vladas, Rita ir Audronė
BIKNEVIČIAI

Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
(Vytosios 

Tautinių Šokių Šventės 
PROGRAMA

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS MĖN. 1 D.

7 vai. vak.

Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidarymas 
Jaunimo Centro sodelyje prie paminklo žuvusiems už 
laisvę.

2 vai. vak.

Koncertas Maria High School Auditorijoje.

SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.

1 vai. p. p.

Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šven
tė International Amphiteatre.

6 vai. vak.

Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti 
Banketas.
Šventės Informacijai būstinės telef. (312) 476-0007

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
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DARBININKAS
m miojį

Darbininko spaudos kioskas 
bus birželio 11, sekmadienį, Lie
tuvių klubo piknike ir birželio 
18 “Lietuvos Atsiminimų” radi
jo piknike Freehold, N. J. Kios
ke yra gautų daug naujų knygų ir 
muzikos plokštelių. Galima 
bus gauti Darbininko išleistą 
naują knygą: Pasisėjau žalią rū
tą, P. Naujokaičio.

Vincė Jonuškaitė gegužės 28 
išskrido atgal į Califomiją, kur ji 
dabar gyvena Santa Barbara. Į 
New Yorką buvo atvykusi ba
landžio gale, dalyvavo Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 25 
metų sukaktuviniame suvažia
vime. Ilgą laiką ji buvo tos Fede
racijos pirmininkė, tik šiemet iš 
tų pareigų pasitraukė.. Čia jai 
gegužės 6 Vaižganto kultūros 
klubas surengė pagerbimą. Iš 
čia ji dar buvo nuvykusi Chica- 
gon, kur turėjo progos pamatyti 
lietuvišką operą Jūratę ir Kastytį. 
Iš Chicagos vėl grįžo į New Yor
ką, kur perdavė visus raštus nau
jai išrinktai LM Federacijos val
dybai.

Birželio trėmimų minėjimas 
rengiamas birželio 18 prie lietu
viškojo kryžiaus Flushing Mea
dows, buvusioj pasaulinės pa
rodos aikštėj. Pradžia 1:30 v. 
Bus ir ekumeninės pamaldos.

Lietuvos vyčiai birželio trė
mimų minėjimą rengia birželio 
25, sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėj. Minėjime daly
vauja ir parapijos choras.

P. G. Šlapeliai, Commack, N. 
Y., a.a. Vaidotui Jakui atminti, 
vietoj gėlių aukojo 10 dol. Kul
tūros Židinio statybai.

Visi kviečiami į

Hartfordo Lietuvių Klubo rengiamą

PIKNIKĄ

Sekmadienį, birželio 11

Pradžia 12 vai.

Lietuvių Parke (Lighthouse Grove) 
East Hartford, Conn.

Šokiams gros Johnny Martin Orkestras
Lietuviškas maistas, žaidimai Įėjimas — $1.00

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 “PRIEDAINĖ”

(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 Stukui 
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 dqvana.
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.

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

Maironio lituanistinei mokyk
lai N.Y. Liet. Bendruomenės a- 
pygardos valdyba paskyrė 200 
dol. Specialiai mokyklai 
paremti buvo rengiamas Aido 
choro koncertas. Pats parengi
mas buvo didelis, sutraukęs 
daug žmonių, sudaręs ir pačiam 
mergaičių chorui puikią progą 
pasirodyti New Yorke, tačiau vi
sos išlaidos buvo labai 
didelės, tai ir pelnas buvo ma
žas. Ta pačia proga primintina, 
kad LB apygardos valdyba nuo
lat remia Maironio lituanistinę 
mokyklą. Nuo 1963 įvairiom 
progom mokyklai yra davusi iš 
viso 1330 dol. Nemaža davė LB 
pirmoji apylinkė, o Great Necko 
apylinkė nuo 1960 iki 1972 yra 
davusi 800 dol.

Jaunimo kongreso New Yorko 
komitetas rengia kokteilių po
pietę birželio 11 d., 1 vai. p.p., 
Hungarian Liberty Hali, 2784 
Ocean Avenue, Ronkonkoma, 
Long Island, New York. Važiuoti 
Long Island Expressway iki 59- 
to išvažiavimo — exit. Tada 100 
pėdų į šiaurę (kairę). Į popietę 
inkorporuotas metinis Suffolk 
County Lietuvių Piliečių Klubo 
piknikas. Svečiai bus vaišinami 
šaltais ir karštais užkandžiais 
ir įvairiais gėrimais. Bus šokiai 
grojant orkestrui. Stalus galima 
užsisakyti pas B. Kidolienę, tel. 
(212) 441-3894, ir pas pp. Vaičiu- 
lius, tel. (212) 441-5689. Kvie
čiame visą New Yorko visuome
nę atsilankyti. Įėjimas: jūsų auka 
jaunimo kongresui. Savo atsilan
kymu ir auka paremsite jaunimo 
pastangas.

Lietuvių Kultūros Istoriją 
angliškai projektuoja išleisti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas. Tuo reikalu Fondo va
dovybė jau turėjo visą eilę pasi
tarimų ir pasikalbėjimų su ki
tais asmenimis. Fondo vadovy
bę sudaro: pirmininkė Emilija 
Čekienė, sekretorius dail. Juo
zas Bagdonas, iždininkas Sau
lius Sirusas, nariai Jurgis Kiau
nė ir Liudas Tamošaitis. Fondas 
prieš keletą metų išlei
do kolektyvinį veika
lą “Lithuania 700 Years”. Šio 
veikalo baigiama išparduoti ir 
antroji laida.

Knyga apie J. Eretą turės 288 
puslapius, bus pailiustruota pro
fesoriaus gyvenimo nuotrau
kom. Knyga parengta spausdi
nimui, bet dėl spaustuvės ap
krovimo išeis tik rugpiūčio mė
nesį. Tos knygos dalis buvo 
spausdinta Darbininko atkarpoj.

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.

— Trečiasis tradicinis Batuno 
Baltijos Festivalis šiemet įvyks 
rugpiūčio 12 New Yorko estų 
parke, Long Island. Ir šį kartą 
festivalio proga bus išleistas spe
cialus suvenyrinis leidinys, kurį 
nemokamai gaus visi atvykę į šią 
baltiečių šventę. Šio leidinio at
spausdinimo išlaidom padengti 
yra reikalingi rėmėjai. Kas norė
tų paremti jo išleidimą su skel
bimais ir pareiškimais šiam fes
tivaliui, prašomi kreiptis į BA- 
TUNo įstaigą, 2789 Schurz Ave., 
N. Y. 10465 — Tel. (212) 828- 
2237.

— Americans to Free Captive 
Nations organizacija birželio 
11 Commodore viešbuty, New 
Yorke rengia simpoziumą tema 

“Pavergtųjų Tautų manifestacija 
prieš Rusijos komunistų impe
rijos vykdomą genocidą ir rusifi
kaciją”. Kalbėtojais pakviesti: 
Lady Malcolm Douglas-Hamil
ton, Committee to Unite Ame
rica pirmininkė, John M. Fisher, 
American Security Council pir
mininkas, ir Kęstutis K. Miklas, 
UBA-BATUNo . prezidentas. 
Simpoziumo pradžia 3 vai. p.p. 
Po simpoziumo bus įvairių tauty
bių pasirodymai.

LITUANISTIKOS KURSAI
Maironio mokyklos ir LB N.Y. 

apygardos valdybos sutarimu 
pradedami lituanistikos kursai. 
Bus dėstoma lietuvių k. ir lite
ratūra, Lietuvos istorija ir jos 
kultūra ir tautinis lavinimas.

Kursais rūpintis sutiko Mai
ronio mokyklos vedėjos pava
duotoja mkt. Jadvyga Kregž- 
dienė.

Registruotis reikia iki birželio 
12 pas mkt. J. Kregždienę, 85- 
39 90 St., Woodhaven, N. Y. Tel. 
846-0510. Kursai vyks Kultūros 
Židinyje studentam patogio- -
mis dienomis.

Patyrėme, kad Sparta gavo 
labai papigintomis kainomis ma
šinėlių su lietuviškais ženklais.. 
Skaitytojai gali kreiptis: J. J. 
Giedraitis, 10 Barry Dr., East 
Northport, N. Y., 11731.

Woodhavene, gražioje dalyje, 
parduodamas vienos šeimos 
didelis mūro namas iš 8 kam
barių su dviem voniom ir 3 gara
žais automobiliam. Kreiptis Pie
per Realty VI 7-2242.

Išnuomojamas baldais apsta
tytas gražus kambarys, galima 
naudotis virtuve ir visu namu, 
sodeliu. Labiau pageidaujama 
moteris. Skambinti vakarais po 
7 v.v. 849-4484.

Dviejų suaugusių šeimai rei
kalingas butas Woodhavene- 
Richmond Hill rajone. Skam
binti tel. 277-1182 darbo die
nomis po 6 vai. vakarais, savait
galiais bet kada.

1800 NARIŲ WOODHAVENO APYLINKĖJ
Gegužės 13 Kultūros Židiny

je buvo Liet. Bendruomenės 
Woodhaveno apylinkės ilgai 
lauktas metinis narių susirinki
mas.

Susirinkimą pravedė pats pir
mininkas. Visiem buvo staig
mena, kai jis pranešė, kad šioj 
apylinkėj esą 1800 narių ar bend
rai lietuvių, galinčių būti nariais. 
Tam skaičiui buvo siųsti laiškai. 
Grįžo tik 64 nesuradę adresatų.

Iš to didelio skaičiaus gauta 
nedaug nario mokesčio perlai
dų. Mokestis mažas, tik 2 dol. 
metam. Žmonės neturi blogos 
valios nemokėdami, bet vis ne-J 
prisirengia išsiųsti šią mažą su
mą. Vis atidėlioja, laukdami susi
rinkimo, kada galės patogiai su
simokėti. Bet per visus metus 
tebūna tik vienas susirinkimas.

Dėl to pasisakė vienas iš se
niausių šios apylinkės lietuvių 

Petras Montvila. Jis sakė, kaip 
nariai gali mokėti, kai nėra susi
rinkimų, nėra kontaktų su na
riais. Jie ir užsimiršta, kad pri
klauso tokiai organizacijai. Pra
šė dažniau daryti susirinkimus 
ir susirinkimam sugalvoti ko
kias nors staigmenas. Juk tai 
svarbiausia lietuvių organiza
cija, visiem priimtina.

Pirmininkas paaiškino, kaip 
valdyba dirbo. Daug prisidėjo, 
rengiant 1941 metų sukilimo 
minėjimą, mergaičių choro Aido 
koncertą, paskelbė ir pravedė 
rašinio konkursą, kurio tema 
buvo lietuvybės išlaikymas, į- 
steigė jaunimo sekciją. Šį įstei
gimą valdyba laiko savo svar
biausiu

Jaunimo sekcijos vadovas ir 
apylinkės sekretorius yra jau-> 
nuolis Edmundas Vaičiulis. Jis 
irgi padarė pranešimą, kaip jau
nimo sekcija pradėjo veikti, kaip 
buvo surengti šokiai — “Lapinas 
ateina”.

Sekcija suorganizavo iš įvairių 
organizacijų New Yorko miesto 
jaunimo komisiją, kurios tikslas 
padėti surengti antrąjį pasaulio 
jaunimo kongresą Chicagoj. Ko
misijoje yra 13 asmenų. Pirmi
ninkauja Petras Sandanavičius, 
vicepirmininku yra E. Vaičiu
lis. Šios komisijos darbas yra 
rinkti lėšas jaunimo kongresui. 
Uždėta kvota yra 12,000 dol. 
Darbas sunkus, jaunimas 
renka, lanko namus, bet iki šiol 
surinkta labai maža. Dar nėra 
surinkta nė pusės kvotos, o kong
resas čia pat.

Apylinkės iždininkas yra irgi 
iš jaunesnės kartos. Tai Vytautas 
Gintautas. Savo pranešime nu
siskundė, kad jis daug laiko su
gaišta rašydamas paraginimo 
laiškus, tvarkydamas pajamas, iš
laidas, visiem rašydamas kvi- 
tukus. Kasoje ateinantiem me
tam yra 593.67 dol.

Valdybos vicepirmininkė 
Genė Nutautaitė susirinkime ne
galėjo dalyvauti, todėl ir pra
eito susirinkimo protokolas liko 
neskaitytas.

Diskusijose buvo kalbama 
apie apylinkės ir apygardos val
dybos darbų sutapimą. Esą, apy
garda turėtų tik prižiūrėti apy
linkių veiklą. Pasisakymų buvo 
ir už ir prieš.

Ypatinga proga prekybai, 
skiriant visą ar dalį laiko. Jei pi
nigai yra jūsų problema — mes 
turime išeitį. Nominalinis inves
tavimas, jei jūs būsit kvalifikuo
tas. Skambinti: Peter Lenk 
Lenk (Lenkauskas) tel. (516) 
825-5866, arba rašyti: P. O. Box 
719, Lynbrook, N. Y. 11563.

KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ ATSILANKYTI Į

KOKTEILIŲ POPIETĘ
INKORPORUOTAS SUFFOLK COUNTY AMERICAN LITHUANIAN 
PILIEČIŲ KLUBO PIKNIKAS HUNGARIAN LIBERTY HALL

2784 Ocean Ave., Ronkonkoma, L. I., N. Y.

GROS ORKESTRAS Stalus užsisakyti pas: B. Kidolienę, 441-3894
1972 birželio 11 d. 1:00 vai. p. p. ir pas pp. Vaičiulius, 441-5689

ĮĖJIMAS: Auka II PLJ.Kongresui

Važiuoti Long Island Expressway iki Exit 59 (išvažiavimo)
tada 100 pėdų į šiaurę (kairę)

Rengia New Yorko Jaunimo Komitetas

Pirmininkas A. Balsys paskaitė 
instrukciją, kad apylinkėse būtų 
sudarytos nuolatinės politinės 
komisijos. Jos sudaromos skyri
mo būdu.

Nors susirinkimas buvo me
tinis, padarytos apyskaitos, bet 
naujos valdybos rinkimas ne
buvo įtrauktas į darbotvarkę. Ji 

LIETUVOS VYČIŲ 41 kuopos rengiamas

ŽIAURIŲJŲ
BIŽELIO IŠVEŽIMŲ
MINĖJIMAS

SU

Apreiškimo parapijos choro koncertu, 
diriguojant muz. A. KAČANAUSKUI,

įvyks

birželio 25, sekmadienį, 5 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėj, 
No. 5th St. ir Havemeyer St., 

Brooklyn, N. Y.

Bilietų kainos 5, 4, ir 3 dol.

Lietuvių Kryžiaus New Yorke globos komitetas 
su latviais ir estais

rengia

baltiečių Sibiran vežimų 
MINĖJIMĄ

bei protesto demonstraciją sąryšy su 
ROMO KALANTOS ir kitų laisvės kovotojų 

tragišku žuvimu.
Minėjimas įvyks Flushing Meadow — Corona Par

ke, Meditation Garden vietoj, prie lietuviško kryžiaus 
birželio 18, sekmadienį, 1:30 vai. popiet.

PROGRAMOJ: veteranų paradas; vainiko padėjimas, 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų pakėlimas; 
ekumeninės, pamaldos; JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos himnai; valdžios ir organizacijų grupių atstovų 
pasisakymai.

Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Dėl informacijų skambinti: Peter C. Wytenus — 
EV 6-3871 arba Helen Kulber BE 8-3884.

Rengimo Komitetas

Birželio 10 d. 8 v. v.
Jaunimo centre — Kultūros Židiny 
įvyks

METINIAI LAK ŠOKIAI .

Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais.
Bus linksma ir praleisite gerą laiką.
Įėjimas 2 dol. asmeniui. Šokių metu bus 
loterijos traukimas. Laimėtojui teks du lėktuvo 
bilietai į Chicagą — liepos 1-4 d. su LAK 
ekskursija.

Suaugusieji ir jaunimas prašomi atsilankyti 
į paskutinius šokius prieš vasaros atostogas.

ir liko nerinkta. Pirmininkas pa
aiškino, kad rinkimai bus tada, 
kai bus gautas įstatų pakeitimo 
tekstas.

Susirinkimas praėjo gyvoj 
nuotaikoj. Po susirinkimo val
dybos vicepirmininkas Gedi
minas Ridikas su žmona visiem 
paruošė vaišes.

A. Koncė




