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PREL. U. BALKONAS DARBININKO . 
SKAITYTOJAM APIE EUCHARISTINI 
KONGRESĄ MELBOURNE

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI
Kovo 19-26 

O KAINOS KYLA 
IR JAUDINA ...

Vidaus gyvenime labiausiai 
jaudino kainų kilimas, korupci-
jos .reiškiniai (politinis šnipinė
jimas rinkimų metu, ITT korpo
racijos kišimasis į Čilės gyveni
mą).

Užsienio politikoje — komu
nistų tebevaromas taikos sutar
ties sabotažas Indokinijoje, 
Amerikos veto. Saugumo tary
boje dėl Panamos.

Maisto kainos per sausio bei 
vasario mėn. pakilo 5.2 proc. 
Labiausiai pabrango jautiena 
(svaras 1.22 sausio mėn., 1.30 
vasario). Jei tolau tempu toliau 
brangtų, metų gale pakiltų iki 
14. Vyriausybė pripažino, kad 
“kainos auga didesniu tempu 
nei bet kada per du paskuti
nius dešimtmečius”. Tačiau ra
mino, kad antroje metų pusėje 
kilimas sulėtės.

Vartotojų grupės Kalifornijoje 
ir New Yorke paskelbė mėsos 
boikotą balandžio pirmą savaitę. 
Jau ir dabar daugelis šeiminin
kių stengiasi keisti meniu.

Maisto produktų gamintojai 
aiškina, kad jiem pabrango paša
rai. Ypačiai, kai tuos pašarus 
eksportininkai gabena j So
vietus.

Brangsta ir kitos prekės bei 
socialinis patarnavimas, net ir 
vyriausybės žinioje veikiančių 
įstaigų kaip Medicare, Blue 
Cross. Vyriausybei sunku bus iš
tesėti pažadą, kad per metus 
kainos tepakils 2.5 proc. vietoje 
pernai buvusių 3.4 proc.

Ryšium su kainų kilimu uni
jos reikalaus kelti atlyginimus 
didesniu procentu, nei prezi
dento buvo numatyta.

Monitor gruodžia, kad kitur 
dar labiau kainos kyla: 1972 
m. Prancūzijoje pakilo 8.7 proc., 
Vokietijoje 8 proc., Amerikoje 
4.8 proc.

Dvi korupcijos vidaus 
Ir užsienio politikoj

VVatergate byla dėl politinio 
šnipinėjimo demokratų rinkimi
nėje būstinėje 1972 birželio 17 
buvo svarstoma teisme ir sena
te. Pereitą savaitę teisme buvo 
nuteisti 6. Pagrindinis G. Gor- 
don Liddy nubaustas 40,000 
dol. ir kalėjimu nuo 6 metų 
8 mėn. iki 20 metų. Kitiem tei
sėjas žadėjo paskelbti vėliau. Vi
si tuo tarpu kalėjime.

Septintasis, James VV. Mc 
Cord, buvęs Komiteto už prezi
dento perrinkimą saugumo ko
ordinatorius, pranešė senatui, 
kad jis pasiryžęs išduoti pavar
des ir tų, kurie nebuvo teisme 
minėti. Vadinas, senate turės 
iškilti ir naujos pavardės.

Šioje byloje nemaloniausia 
tai, kad kaltinamieji yra siejami 
su Baltaisiais Rūmais. Liddy yra 
buvęs Baltųjų Rūmų pareigū
nas. Komitetui už prezidento 
perrinkimą jį rekomendavęs da
bartinis prezidento teisinis pata
rėjas Dean. Kai komisija norėjo 
Dean apklausinėti, prezidentas 
uždraudė jam liudyti. Sudaro
mas įspūdis, kad kaltinamieji 
buvo “politiškai spaudžiami 
prisipažinti, bet tylėti”.

Senato komisijoje tuo pačiu 
metu eina ir kita byla — dėl 
I.T.T. (International Telephone 
and Telegraph Corporation) ki
šimosi į Čilės reikalus. Apklau
sinėjime aiškėjo, kad korporacija 
siūlė CIA-ir Kissingeriui vieną 
milijoną, kurio pagalba galima 
būtų neprileisti Allende Čilėje 
prie valdžios ir tada nebūtų jos 
turtai nacionalizuoti.

I.T.T. yra viena iŠ dešimties
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(Už bekompromisinę kovą prieš 
tikėjimą):

1972 m. rugpiūčio 12 d. laik
raštyje “Sovietskaja Litva” pasi
rodė K. Rimaičio straipsnis 
“Bažnytininkai prisitaiko”. Ja
me rašoma, kad kovojant su re
ligija, “nepataisomą žalų gali 
padaryti administraciniai iš
puoliai, visoks tikinčiųjų jaus-

Amerikos pinigingiausių ir įta
kingiausių korporacijų. Jos veik
la išplėsta 70 valstybių. Savo in
teresam nori panaudoti ir val
džios aparatą. Ji išsirinko direk
torium John A. McCone, buvu
sį ČIA viršininką, kad per jį 
galėtų veikti ir valdžios žmones. 
Per jį buvo siūlomas ir anas mi
lijonas. Apklausinėjimas nebaig
tas.
Jungtinių Valstybių 
trečias veto

Saugumo taryba, posėdžiavusi 
Panamoje, kovo 21 priėmė re
zoliuciją, kad Amerika ir Pana
ma nedelsdamos sudarytų naują 
sutartį dėl Panamos kanalo zo
nos,’ nepažeidžiant . Panamos 
suverenumo. Amerikos atstovas 
Scąli vetavo. Už rezoliuciją bu
vo * 13; "tarpųjį Prahčū/rja,
Sovietai bei Kinija. Susilaikė tik 
Anglija. Panama triumfavo, kad 
ji moraliai laimėjusi prieš Ame
rikos “kolonializmą”, ir žada 
perkelti reikalą toliau į JT pil
naties posėdžius.

Tai buvo Amerikos trečias 
veto. Diplomatai vertina, kad jis 
reiškė Amerikos politinį pralai
mėjimą ir Amerikos prestižo 
smukimą ypačiai lotynų Ameri
kos akyse. Chr. Sc. Monitor aiš
kina, kad lotynų Amerikos vals
tybės jau dabar ima rodyti 
ženklus, kad jos nepriklauso
mos nuo JAV. Tai atsiliepsią ir 
Amerikos Valstybių organizaci
jos tarpusavio santykiam.

(Ironija šioje istorijoje ta, kad 
Amerika, vengdama pasisakyti J. 
Tautose prieš Sovietų ar kitų ko
munistinių režimų kolonia
lizmą, susilaukė to, kad ji dabar 
buvo apkaltinta “kolonializ
mu).

VIETNAME PRIEŠ 
PASKUTINĘ DIENĄ

Kovo 28 yra paskutinė diena, 
kada Amerikos kariuomenė turi 
pasitraukti iš Vietnamo ir ko
munistai turi grąžinti visus be
laisvius. Savaitės eigoje komu
nistai belaisvių grąžinimą sa
botavo. Sutartas dienas negrą
žino; apie grąžinimą iš Laoso 
atsisakė ir kalbėti; reikalavo, 
kad Amerikos nariai pasitrauk
tų iš karinės komisijos, išvyk
tų taip pat marinai, kurie saugo
ja Amerikos atstovybę Saigone. 
Tik Amerikos griežtas pareiški
mas, kad sustabdo kariuomenės 
išgabenimą, kol negrąžinti be
laisviai, padarė komunistus vėl 
sukalbamesnius. Pažadėjo be
laisvius grąžinti prieš kovo 28.

Komunistus ypačiai suerzino, 
kad ko’vo 25 iš 395 grąžinamų 
belaisvių komunistų 210 atsisa
kė grįžti ir pasiprašė paliekami.

Sovietai atsiliepė kompromi
su į Amerikos kongreso reikala
vimą, kad būtų panaikinti vadi
nami išsimokslinimo mokesčiai 
už išvykimo vizas. Davė apie 
60 žydų vizas be to mokesčio. 
Tai ne taisyklių atšaukimas, bet 
tik išimtis. Taip Sovietai buvo 
darę ir po - Nixono kelionės į 
Maskvą — prieš pat rinkimus 
davė vizas keliem žydam. Sovie-

mų įžeidinėjimas. Neteisingi ko
vos su religija metodai ne tik 
nesugriauna tikėjimo plitimo 
pagrindo, bet, priešingai, veda i 
religinio fanatizmo sustiprė
jimą, į apeigų ir kulto slaptas 
formas, sukelia tikinčiųjų nepa
sitikėjimą, nepasitenkinimą ir 
juos kiršina”

K. Rimaitis pakartoja seną 
ateistų principą, reikalaujantį 
bekompromisinės kovos su reli
gija. Šis principas, kilus tikinčių
jų smarkiai reakcijai, leidžia at
sitraukti, leisti tikintiesiem nu
rimti ir, paieškojus geriausio ko
vos būdo, vėl smogti.

1968 m. vasarą prasidėjusi 
Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų re
akcija prieš religinės laisvės var
žymus savo kulminaciją pasiekė 
1972 m. pradžioje. Areštavus ku
nigus Juozą Zdebskį ir Prospe
rą Bubnį, pasipylė tikinčiųjų 
protestai, kuriuose buvo apra
šyti tikinčiųjų persekiojimai. Ta
rybinė vyriausybė šjų liaudies 
protestų nepaisė ir į juos nerea-
gavo panašiai, kaip pasielgė ir 
su 1968-1971 m. kunigų protes
tais.
(Konfiiktas sfrtfkfričiaišiais):

Pirmas ryškesnis tikinčiųjų 
konfliktas su valdžios pareigū
nais įvyko kun. J. Zdebskio teis
mo dieną Kaune, Ožeškienės 
gatvėje. Milicininkai tik jėga iš
vaikė minią, susitelkusią prie 
teismo rūmų pagerbti teisiamą 
kunigą.

Ypatingai didelį rūpestį val
džiai sukėlė žinia, kad renkami 
parašai po memorandumu tary
binei vyriausybei. Valdžios pa
reigūnai manė ir šį kartą tylo
mis ignoruoti tikinčiųjų kreipi
mąsi. Tačiau katalikų memo
randumas sukėlė vieną po kito 
nelauktų įvykių. 17,000 tikin
čiųjų pasirašytas dokumentas, 
CK Generaliniam Sekretoriui 
pasiųstas per SNO Generalinį 
Sekretorių Kurtą Valdheimą, 

tų žydai dabar įspėjo, kad no
rinčių išvykti esą apie 1000.

Vokietijoje komunistai ir kai
rysis soc. dem. sparnas surengė 
demonstracijas Frankfurte ir ki
tuose miestuose prieš Ameriką. 
Reikalavo, kad savo kariuomenę 
atsiimtų iš Vokietijos; kad nu
stotų bombardavus Cambodi- 
joje. Čia tarnaujama Sovietam, 
pradedant derėtis dėl karinių jė
gų sumažinimo.

R. F. VVagneris atsisakė būti 
respublikonų kandidatu. Neatsi
sakė būti kandidatu liberalų, 
demokratų ar nepriklausomu.

Brežnevas atvyksiąs į Ameriką 
birželio mėn.

Vilnius žiemos naktį. Matosi Sv. Onos bažnyčia, toliau skaičių, kurį galima sužinoti bet 
Bemardynų bažnyčia ir dešinėje vienuolynas. kurioje rinkimų komisijoje.

.tuojau pasidarė žinomas visam 
pasauliui. Viešoji opinija drąsų 
tikinčiųjų žygį sveikino ir smer
kė žmogaus teisių varžymus Ta
rybų Sąjungoje.
(Privertė vyskupus):

Vis labiau besikomplikuo- 
jančią padėtį tarybinė valdžia 
nutarė taisyti: ji privertė Vil
niaus arkivyskupijos valdytoją 
mons. Č. Krivaitį balandžio mėn. 
paskelbti užsieniui, kad Lietu
voje esanti religijos laisvė. Apie 
šį interviu “Eltai” Lietuvos ti
kintieji sužinojo tik iš užsienio 
radijo. Sklinda gangai, kad val
dytojas Č. Krivaitis korespon
dentam pasakojęs nevisiškai 
taip, kaip buvo viešai paskelb
ta.

Balandžio 11 d. į Kauno ar
kivyskupijos kuriją buvo su
kviesti visi oficialiai atlieką pa
reigas vyskupai ir valdytojai. Jie, 
valdžios atstovų priversti, pasi
rašė vadinamą “ganytojinį laiš
ką”. Juo valdžia bandė su
kompromituoti memorandumo 
organizatorius ir tikinčiuosius, 
kurie jį pasirašė. Nors balandžio
30 d. kai kurie kunigai iš sa
kyklų perskaitė pakeistą, su- 
tųiiPpintg^AĮ visą minėtą laišką, 
bet laukiamų rezultatų nebuvo: 
vieni klausytojai nesuprato, kas
buVo smerkiama laiške, o kiti
pasipiktino .ir skaudžiai pergy
veno, kad valdžia stengiasi pa
jungti dvasinę vyriausybę ateiz
me? naudai. Užsienio spaudos 
skiltyse netrukus pasirodė žinia 
apie šį gėdingą prievartos aktą.

(Po Kalantos susideginimo):
Saugumo pareigūnus, beieš

kančius memorandumo orga
nizatorių ir kanalų, kuriais tiks
li informacija apie Lietuvos 
Kat. Bažnyčią pasiekia laisvąjį 
pasaulį, užklupo tragiški gegu
žės mėn. įvykiai. Šio mėnesio 14 
dieną Kauno miesto sode susi
degino jaunuolis R. Kalanta, 
protestuodamas prieš laisvės 
persekiojimą Lietuvoje. Visi 
susijaudinę komentavo šį tragiš
ką protestą prieš nacionalinį 
beteisiškumą, prievartą ir tary
binės valdžios Sauvalę tautų at
žvilgiu. Sukliudytos laidotuvės 
virto gaivališka demonstracija, 
reikalaujančia tautinės ir religi
nės laisvės. Kariuomenė ir mi
licininkai grubiai susidorojo su 
demonstrantais, bet valdžios vy
riausieji sunerimo — pasirodo, 
laisvės nori ne tik kunigai, bet 
ir “savieji”, t. y. nuo pat spa
liukų komunistiškai auklėtas 
jaunimas. Suimtųjų tarpe buvo 
komjaunuoliai, gimę ir užaugę 
tarybų valdžios metdis.

1972 m. vasarą jautėsi atoslū
gis. Besiruošią pirmajai komuni-

Kongresas buvo skirtas eku
meninei dvasiai plėsti. Savo dy
džiu ir iškilmingumu blankesnis 
nei ankstesnieji. Lietuviai čia 
pasirodė gausiau nei kituose 
kongresuose.

Prel. J. Balkonas, kai grįžęs 
iš eucharistinio kongreso Mel
boume, Australijoje, kiek pasil
sėjo po varginančios kelionės, 
buvo paprašytas papasakoti įspū
džius Darbininko skaitytojam.

Skaičiais matuojant: kas, kada 
kiek....

Kongreso įvadiniai darbai, at- 

jai vaikai tarybinių pareigūnų 
buvo užpulti tik keliose vietose:
N. Radviliškyje ir Šunskuose. 
Keli kunigai administraciniu bū
du buvo nubausti, kad nepašali
no vaikų nuo altoriaus. Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis J. Ru
gienis kunigų beveik neper
sekiojo.

Be abejo, tai sąmoningas 
ateistų žingsnis, siekiąs atkurti 
Lietuvoje ramybę ir .tuo pačiu 
metu kiek nors atstatyti pasaiu. 
lio opinijoje pašlijusį savo pres
tižą, o gal būt net įtikinti 
pasaulį ir Vatikaną, esą 
neramumus sukėlę kurių - 
nekuriu pareigūnų netaktai. Tad 
šiuo metu viskas likviduota. Da
bartinis tikinčiųjų gyvenimas 
vėl einąs normalia vaga.

Kaip dabartinę Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios padėtį vertina 
patys tikintieji ir kunigai?

Visi labai susirūpinę, kad ta
rybinė valdžia vis labiau sten
giasi Lietuvos Katalikų Bažny
čią smaugti pačių dvasiškių ir 
tikinčiųjų rankomis. Kaip šitai 
daroma?

1. Bažnyčios vadovybė pajun
giama ateistų interesam. 
(Klaidinimo taktika):

Tarybinė, ■-įvftVUHa; nnrMama 
nuslėpti prieš pasaulį savčTsu-
sidorojimą su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia, puoselėdama viltis 
suklaidinti Vatikaną ir iš jo su
laukti sau palankių sprendimų, 
ne kartą privertė kai kuriuos 
Lietuvos vyskupus, valdyto
jus paskelbti pasauliui klaidingą 
informaciją. Pavyzdžiui, J. E. 
vysk. J. Labuko interviu laikraš
čiui “L’Humanitė”, Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojo mons. Č. 
Krivaičio interviu “Vilnies” re
daktoriui Jokubkai ir 1972 m. in
terviu “Eltai”, J. E. vysk. Plet- 
kaus — radijo laidai užsienio 
lietuviam ir kt.

šituose interviu buvo tei
giama, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios gyvavimo sąlygos 
esančios normalios, kad tikintie
ji valdžios nėra persekiojami. 
Neaišku, ar aukščiau minėti as
menys iš tikrųjų taip kalbėjo, 
nes žinoma nemaža faktų, kai 
pasikalbėjimai sąmoningai būna 
iškraipyti: pakeisti, sauvališkai 
papildyti.

(nukelta į 2 psl.)

AMERIKOS LB RINKIMAI
Gegužės 19-20 JAV LB tary

bos rinkimai. Vyriausia rinkimų 
komisija praneša:

JAV LB VII TARYBOS IR IV 
. PLB SEIMO RINKIMŲ kandi
datų sąrašai turi būti įteikti ar 
išsiųsti paštu apygardų rinkimų 
komisijom ne vėliau kaip kovo

Kandidatų į tarybą sąrašą apy
gardos rinkimų komisijai gali 
pasiūlyti ne mažiau kaip 10 tos 
apygardos rinkikų.

Siūlytojų pasirašytame kan
didatų sąraše, įrašomas kiekvie
no kandidato vardas, pavardė, 
amžius ar gimimo data, užsi
ėmimas ir kurios apylinkės rin
kikų sąraše įregistruotas; taip 
pat nurodomi siūlytojų vardai, 
pavardės, adresai, kurios apy
linkės sąraše įregistruoti ir kuris 
iš jų yra sąrašo įgaliotinis.

Tokiu pat būdu siūlomi ir kan
didatai į PLB seimą^

Prie sąrašo turi būti pridėti 
kandidatų raštiški sutikimai kan
didatuoti. Vienu sąrašu galima 
siūlyti tik ribotą kandidatų 

skiros konferencijos, prasidėjo 
nuo vasario 15. Oficialus atida
rymas buvo sekmadienį, vasario 
18 ir baigėsi vasario 25. Buvo 
suvažiavę kardinolų 20, vysku
pų 150, kunigų 600; žmonių per
ėjo iki 200,000. Iš kitų kraštų 
atvykusių nebuvo daug.

Pagrindinės kongreso dalys, 
kurios sutraukė daugiausia ma- 
ses, buvo pirmiausia — vaikų 
mišios. Manau,/čia dalyvavo 
daugiausia žmonių — 120,000. 
Antras įspūdingas momentas — 
ligonių mišios: apie 100 ligonių 
suvežta į stadioną, ir ten kardi
nolai, vyskupai laikė koncele-' 
bruotines mišias, po mišių lai
mino ligonius. Čia galėjo būti
apie 25,000 žmonių. Trečįas mo
mentas — aborigenų mišios. 
Taip pavadinti vietiniai Austra
lijos gyventojai, autochtoniniai, 
jau civilizacijos paliesti, bet sa
vo etnines tradicijas aiškiai iš
laikę. Aborigenų mišios vėl bu
vo koncelebruotinės — čia da
lyvavo ir mūsų abu vyskupai — 
A. Deksnys ir V. Brizgys. Bet 
liturgija buvo sudaryta iš abori
genų kalbos, giesmių, šokių.

— Tai kuria kalba mišios čia 
buvo laikomos?

— Žinoma, buvo vartojama 
oficiali kalba— anglų. Bet gies
mės ir šokiai buvo nacionali
niai ... Prieš tai dėl tų mišių 
buvo ilgai diskutuota: leisti ar 
neleisti, nes šokiai ir panaši li
turgija neįprasta katalikam mi
šiose. Įspūdis buvo simpatingas 
tuo, kad tai darė vietiniai gy
ventojai, kurių yra maža mažu
ma toje 14 milijonų imigrantų 
ar imigrantų vaikų Australijoje..

— , Lietuvių, grupė buvo di
delė?
; — Pasisakysiu, kad man pada

rė įspūdį, jog lietuviai gražiau
siai pasirodė. Galperdata, tai 
ne, bet s^oma* kad liėtpyrų da
lyvavo 2000. Skaičius patikimas, 
nes jei pačiame Melboume yra 
1000 lietuvių, tai kitam tūkstan
čiui atvažiuoti iš Sidney, Car- 
berra, Adelaidės ir kt. ne taip 
jau sunku. Ir manau, kad tas lie
tuviškas susibūrimas juos vi
sus ir sutraukė.

— O iš Amerikos, Europos bu
vo lietuvių?

— Buvo abudu vyskupai; bu
vo prel. Tulaba, prel. Celiešius 
iš Europos; buvo kunigai Ša
kalys, Santaras ir mes keturi ku
nigai dar iš čia: prel. Schamus, 
Aleksiūnas, Martinkus ir aš.

— Kuo lietuviai pasirodė?
— Lietuvių katalikų s-gos at

stovai dalyvavo pačiame ren
gimo komitete. O kongreso me
tu buvo trys momentai, sutraukę 
daug lietuvių. Pirmas — va
sario 18 Lietuvos nepriklauso
mybės šventė — su kalbom, 
dainom, šokiais. Dalyvavo apie 
1200. Antras — vakarienė Lie
tuvių namuose, kur buvo 300 
dalyvių. Trečias ir pats gražiau
sias, įspūdingiausias — religinis 
koncertas. Bažnyčia perpildyta. 
Daug stovėjo eilėse. Du chorai 
dalyvavo. Ketvirtas momentas 
— sekmadienį, vasario 25, lietu
viškos mišios. Mišias laikė vysk. 
Brizgys, rodos, su 8 kunigais; 
pamokslą sakė vysk. Deksnys. 
Po mišių buvo teikiamas Sutvir
tinimo sakramentas. Mes, ameri
kiečiai, jau galo negalėjom lauk
ti, nes reikėjo skubėti į aero
dromą ... ____

— Koks bendras įspūdis?
Melboume buvo ketvirtas ma

no lankytas eucharistinis kon
gresas. Anksčiau buvo Budapeš
te, Barčelonoj, Rio de Jane iro. 
Koks tarp jų skirtumas? Iš visų 
keturių menkiausias įspūdis 
buvo Melbdumo. Budapešte 
mane žavėjo iškilminga procesi
ja Dunojaus upe laivais — ko
kia dvidešimt laivų plaukė dau
giau kaip valandą. Ant didžiau
sio laivo buvo Sanctissimum, 
ir kardinolas Pacelli, būrimasis 
Pijus XII, buvo Sv. Tėvo dele
gatas. Tai buvo vakare, kai tat 
krantų stovėjo minios su fakelais 
ir giesmėm, praleisdami proce- 

(nukelta į 9 ptl.)
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REIKALAVO ĮTIKINTI VATIKANĄ,; 
KAD LIETUVOJE YRA TIKĖJIMO
LAISVĖ

(atkelta ii 1 p*l-)

(Ganytojus nutildžius):
Žinant, kad Lietuvos kunigai, 

tikintieji neturi jokių sąlygų ii 
galimybių informuoti pasaulį 
apie tikrąją Bažnyčios padėtį, 

Jau per kiek metų susidarė labai 
apverktina padėtis. Vatikanui 
suteikus kai kuriem tarybinei 
valdžiai “lojaliem” kunigam 
monsinjorų titulus ir tuo pačiu 
tarsi aprobavus jų elgseną, 
nominavus vyskupais valdžios 
parinktus kandidatus, tylint apie 
skaudžią tikinčiųjų padėtį Lie
tuvoje, pasigirdo balsų: “Vatika
nas suklaidintas! Čekistai prasi
skverbė į Romos kuriją! Mes iš
duoti!” Tokiu sunkiu metu Lie
tuvos katalikam beliko pasi- 
tilęėti Dievo Apvaizda ir ieško
ti kebų, kuriais Vatikanui ir pa
sauliui patektų teisinga infor
macija, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai pražūtingiausia ne 
persekiojimas, o pačių rankomis 
neriama kilpa.

(Vyskupus ir kunigus prievar- 
tauja Rugienis):

Norėdama susilpninti kunigų 
tikintiesiem, valdžia ne 

.kartą, privertė vyskupus varžy
ti kunigų teises. 1968 m. Ru
gienio verčiamas J. E. vysk. 
J.,Labukas keletą mėnesių ne
leido Prienų vikarui kun. S. 
Tamkevičiur sakyti pamokslų;

Labukas, net suspensa grasin
damas, vertė Juodaičių kleboną 
kun. Pesliaką užimti Viduklės 
parapijos vikaro pareigas. Uo
liam kunigui pakėlus parapijos 
dvasinį lygį, susipažinus su 
žmonėmis ir darbo sąlygomis, 
Rugienis pasistengia, kad jis ba
tų iškeltas, o vyskupui leidžia 
paskirti apsileidusį ir nepavyz- 
dingo gyvenimo kunigą, kad vėl 
parapijoje viskas sugriūtų.

Vyskupam Rugienis draudžia 
prasitarti, kad jis tvarko dau
gelio kunigų skirstymą. Todėl 
kunigai iš anksto apie savo pa
skyrimus absoliučiai nieko neži
no. Jie patai Rugienio užgaidas 
stumdomi tarsi biliardo kamuo
liukai. Jei žmonės nori sužinoti, 
kodėl kunigas yra keliamas, Ru
gienis juos siunčia pas vyskupą, 
d šis leidžia suprasti, kad esąs 
bejėgis ką nors padaryti. Kuni
gai, matydami valdžios parei
gūnų prievartaujamus vys
kupus, kai kada pabando ape
liuoti į bažnytinę teisę: “Šis per
kėlimas yra nekanoniškas, todėl 
prašau manęs į naują parapiją 
neskirti”.

(Dispensa, kokios norėjo Ru
gienis):

Tiesiogiai ar netiesiogiai pri
verstas J. E. vysk. Labukas 
1970.XI.19. išsiprašė Šv. Sosto 
dispensą, kad, skirstant kunigus,

r.

nereiktų laikytis bažnytinės tei
sės kanonų. Ši dispensa, kunigų 
nuomone, vyskupą dar labiau 
pajungė Rugienio planam. 
Anksčiau vyskupas galėjo Ru
gieniu! prieštarauti: “Negaliu 
gero klebono kelti į mažą pa
rapiją, nes bažnytinė teisė šitai 
daryti neleidžia”. Dabar į vys
kupo pasipriešinimą valdžios at
stovas gali atsakyti: “Turite po
piežiaus dispensą, tad iškelkite 
šitą kunigą iš parapijos.”

Sauvališką Rugienio kišimąsi 
į kunigų skyrimus vyskupai 
buvo priversti maskuoti 1971. 
III.30. aplinkraščiu, kuriame ra
šo: “Ordinarai, norėdami pa
gerinti tikinčiųjų dvasinių reika
lų aptarnavimą, nusprendė per
tvarkyti kunigų skyrimą į para
pijas. Nutarta ateityje jaunus, 
uolius ir tom pareigom tinkamus 
kunigus skirti klebonais, kur 
daug darbo, o senyvo amžiaus 
kunigus, nesusidorojančius su 
darbu, — perkelti į mažesnes 
parapijas, kur jiem bus lengviau 
eiti klebono pareigas.” Skaitant 
aplinkraštį, susidaro įspūdis, 
kad Lietuvoje ordinarai veikia 
visiškai laisvai, kur nori, ten ir 
paskiria kunigą. Tačiau praktika 
buvo ir liko kitokia. Tuojau pat, 
išleidus aplinkraštį, jaunas ir uo- 
lus kun. P. ‘Dumbliauskas iš 
Garliavos buvo paskirtas į mažą 
Šunskų parapiją, o'Šunskų pa

rapijos klebonas kam. I. Pilypai-
tis,-g. 1903 m., paskirtas į Alek
soto parapiją Kėnne, -

Vyskupai dar yra verčiami Moathport, Jf.YHT31.TiL(51«) 7574)05K
kliudyti kunigam ir tikintiesiem -------------------------------------------------------------------
kovoti už tikėjimo laisvę Lietu
voje. 1970 gruodžio m. Kė
dainių vikarui kun. A. Jakubaus
kui buvo pagrasinta suspensa, 
jei jis išvyks iš Kėdainių ir Apy- 
talaukės parapijų ribų. Tuo 
metu minėtas vikaras rengėsi 
rinkti parašus po atsišaukimu, 
kad vyskupai nebūtų pajungti 
Bažnyčios griovimo darbui. 
1972 balandžio mėn. 11 d. “ga- 
nytojiniu laišku” buvo pasmerk
ti parašų rinkėjai it pasirašiusie
ji memorandumą dėl tikėjimo 
laisvės Lietuvoje.

Vyskupai taip pat verčiami 
pogrindyje dirbančias seserų 
kongregacijas - prilaikyti, kad 
“neįsišoktų” ir neatkreiptų val
džios dėmesio. Todėl nenuosta
bu, kad kai kurios jų pasitenki
no tik malda ir savo dalies pil
nai neatidavė tautos religiniam 
gyvenimui, nors tuo tarpu šėls
tanti ateizmo audra naikino baž
nyčios gyvenimą.

(Kunigų raštas vyskupam):
Lietuvos kunigai, siekdami, 

kad valdžia nepajungtų Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios vado
vybės savo interesam, 1970 rug
sėjo-spalio mėn. kreipėsi į Lie
tuvos vyskupus, ir valdytojus 
pareiškimu, kuriame nurodė, 
kokių nuolaidų negalima daryti. 
Minėtą pareiškimą pasirašė 59 
Vilkaviškio vyskupijos ir 50 Vil
niaus arkivyskupijos kunigų.

(Bus daugiau)

1970 m. liepos mėn. atėmė ju
risdikciją Vilkaviškio vysku- ATAKA PRIEŠ “PAKLYDUSIUS KULTŪRININKUS”

ANTANAS J. lAVCbSKIt -teaivto advokatas — 88-08 Jamaica Avenne, 
W*odhav*a, N.Y. 11421; teL MI LIŲ, namų TW 7-M01 (nuo 9 r. iki • ▼.)

J. B> •HAUlNS-SALlNSKAI-LaMDtuvtų Otoaktatas. 94-02 Timains Ava 
(fcte Vomat Pway Bte.), WagKvm» N-Y. 11421. Sutekta gazttngaa MM- 
tursa. Kotfyčtoa paraginama rimoee ndaato dalys. T*L 286 IMK

JOBBPH OAMZVACBUŠOBIUB, BAUBAMUOTOJAS. 1 moMoMa . 
teMyttoa. MIDailtnrit Avaea Brooklyn, N.Y. 11211; BV 8-0770.

MATTH*W P. BALLA8 ITJNBtAL BOMB — Matant koplyčia, A1M8B-

TA18OM RABMO TU TKLKVipBOO APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnaviatias Įdedant aujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kes lietuviu*. Naujų aparatų nęarduodam. Kreiptis teL 9*7-0087. Adresas: 
Mr. Joe Kasiaa, 87-16 Myrtle Iveriue, Gtendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven BfaL).
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Kas norėtų Įsigyti lietuviikų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
f Darbininko administracijų, 914WQBoughby Avė.. Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYU8 FUNIRAL HOMK, tarto TMter*. Jr. laidotuvių dteektostus. 489 
Lateytto BL, Nevrark. NJ. tilOB; tat MArtte 2-6172. Paruošiamo* gar- 
btago* laidoturta. Motanta togjrtioo, oras vėdĮnamas

VAITKUS FUNKRAL HOMSNoBaiy Public. 127 W*b*t*r Avė. Gamtai* 
Masu. Pranas Vaitkus, taldotortą taaktorius ir bataamuotojas. IfndenriMta 
koplyčia deraMatsss dykaL Skanauja CMunbridso ir Bostonų. TR 6-4484.

■RIMOS Ir JUOZO-.BRU2Ų siuntinių {staiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir atsakant Htaa dovanas j Lietuvą. Dėdeli* prekių pasi
rinkimas. 8«šining*alr greitu patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
VVeodhaven, N.Y. 11421. Tetai. Ul-4712

JUOZO ANORUSIO R*al Kata*, Inmtranee. Apraudtanas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų irk. Kanųprdsvimas, apdraudo*, Income Tax ušpū- 
dymas, Mutual Pundu ; pinigų iĮt—tacl joe. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; BBto* 
įBudele iki 9 v. pp. 87-00 Jaukta Avė. Woodbaven N.Y. U421; VI7-4477

VYTAUTAS MLKCKAS, asv.WTntar (tatai Tavom. 1888 Madtacn'Bt, 
Ridgeurood, N.Y. 11227, BV 34H®. 8aM vestuvėms ir kt pramogoma. B*' 
to, duodami polaldotuviniai pMk Pinuos rOMes lietuviška* maistas prtaš* 
narna kaina.

S AG MAISTO K R AUTU V t. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Wpodh*ven, N.Y. 11421, 296-2512 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn. 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintėn. kainom priimame užsakymus vestuvėms
ir pobūviams. Pristatom j namus MetuViškus skilandžius, sūrius. We take 
aH orders special price for Wedtags and Parties. Home-made Bologna.

pijoje ir Kauno arkivyskupijoje 
Alksninės klebonui kan. Br. An
tanaičiui, buv. Panevėžio vysku
pijos kancleriui, 1960 m. ištrem
tam į Vilkaviškio vyskupiją; 
1971.111.30. aplinkraščiu kuni
gam buvo susiaurintos išpažin
čių klausymo ir pamokslų saky
mo teisės: be kurijos sutikimo 
neleidžiama kitos vyskupijos 
kunigam sakyti pamokslų ir 
klausuti. išpažinčių. Draudimas 

kunigų protestus. Per- 
šėkiojirho sąlygomis kunigų tei
ses reikia plėsti, ne siaurinti. 
Visus 'šiuos kunigų teisių apri
bojimus vyskupai turėjo padary- 
-ti savo vardu, o svarbiausias 
kaltininkas — Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Rugienis — 
likdavo šešėlyje.

Tik kai kuriuos kunigus vys
kupai gali paskirti į parapiją; 
dažnai Rugienis nurodo, kuriuos 
kunigus iškelti, o vyskupui tik 
reikia pasirašyti paskyrimus. 
Neatsitiktinai uoliausi kunigai 
yra išblaškyti po mažas ir nuo
šalias parapijas, o apsileidę, fi
ziškai nepajėgūs ar net susi
kompromitavę prieš- tikinčiuo
sius neretai užima svarbiausius 
bažnytinio darbo postus. Val
džiai pataikaujančius kunigus ir 
už ką nors esančius valdžios 
nemalonėje pats Rugienis pa
siūlo į kurią parapiją skirti, o be 
jo sutikimo vyskupas negali net 
būtinam reikalui esant kunigo 
iškelti. Pvz. 1972 m. rugsėjo m. 
Rugienio verčiamas J. E. vysk.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Komunistų partija tebetęsia 
puolimą prieš jos vadinamus pa
klydusius kultūrininkus. Šia te
ma specialų straipsnį (“Įkvė
pimo šaltiniai”) žurnalui “So- 
vetskaja kultūra” parašė Antanas 
Barkauskas, partijos CK sėkreto-. 
rius.^ Bariri^^čNerašo?į&ST 
“buržuaziniai propagandista.” 
organizuoja “vis naujas ir naujas 
atakas”. Jų priemonės: “speku
liavimas tautos kultūrinio pali
kimo ‘šventumu’ ”, “koketa
vimas au religija”; “ ‘Vakarų 
standarto’ brukimas” irt.t. “Ypa
tingas viltis antitarybiškumo 
ideologai deda į nacionalistinių 
atgyvenų skatinimą ir išpūti
mą”. Barkauską ypač nervina jų 
pastangos “atplėšti lietuvių na
cionalistinę kultūrą nuo bendro 
tarybinės socialistinės kultūros 
vystymosi”.

Barkauskui Lietuvos “kūrybi
niai darbuotojai” pilni nuodė
mių. Kai kurie jų “mėgina idea
lizuoti patriarchalinę kaimo 
vienkiemių buitį”. Į kitų kūri
nius prasiskverbia “pesimizmo, 
nusivylimo . . . gaidos .. . apsi
mestinis absurdiškumas, situa
cijų ir kolizijų beprasmišku
mas”.

Barkauskas ypatingu taikiniu 
pasirenka jau anksčiau aštriai 
kritikuotą literatūros moksli
ninko ir kritiko V. Kubiliaus 
straipsnį “Talento mįslės”, ku

riame tvirtinama, kad “talentas 
gimstąs pats sau ir negalįs nie
kam tarnauti. O reikalavimas 
tarnauti visuomeniniam : idea
lam, Kubiliaus nuomonė, reiš
kia vos ne talento žlugimą”. 
Tokioje metodologijoje Barkaus- 
ka&rįžiūri mėginimą “sukomp
romituoti ištisas kartas, pradėju
sias kurti pokario me
tais”, t.y. stalinistinę pseudo-kū- 
rybą.

Barkauskas baigia: “Mes, 
komunistai, pasisakome už pla
čiausią stilių ir žanrų įvairovę . 
bet drauge mes pabrėžiame: 
kiekvienas menininkas turi išti
kimai . . . tarnauti kilniam ko
munizmo reikalui, o ne ‘drovė-j 
tis” savo įsitikinimų,. . . ūži-? 
mant madingą ‘neutralo’ pozą”.

(Elta)

Prabilo apie Lietuvos 
atstovybę Urugvajuj

Vasario 17 Tiesa prabilo apie 
Vliką ir Lietuvos atstovybę 
Montevideo, Urugvajuje.

Kaip žinome, 1940 sovietam 
okupavus Lietuvą, Argentinos 
vyriausybė įsakė Lietuvos at
stovybei išsikelti iš Argentinos. 
Tuometinis Lietuvos pasiun
tinys atstovybę perkėlė į Mon
tevideo, nes jis Lietuvai atsto
vavo abiejose valstybėse. Da
bartinė Urugvajaus vyriausybė

palaiko labai gerus santykius 
su Lietuvos atstovu A. Grišonu. 
Vasario 16 progomis sveikini
mus' taėtuvai prisiunčia į| pąts 
Urugvajaus prezidentus. ’: j p

Lietuviai komunistai*, .vyk
dydami Maskvos pavedimą, vi
sokiais būdais stengiasi kompro
mituoti atstovybę. Ta linkme*tr 
Tiesa prabilo apie tariamą Vil
ko ■« palaikomos atstovybės 
“bankrotą” ir piktai pasisako 
prieš Lietuvos laisvinimo pa
stangas. (E)

Mirė A. Vainiūnaitė- 
Kubertavičienė

Kovo 3 Vilniuj mirė Lietuvos 
dramos teatro aktorė Antanina 
Vainiūnaitė-Kubertavičienė. Ji 
gimė 1896 gegužės 14 Odesoj. 
Ten mokėsi ir pradėjo vaidinti. 
1918 grįžusi į Lietuvą vaidino 
Vilniuj Juozo Vaičkaus trupėj, 
o 1920 gruodžio 19 atidaromaja
me Valstybės dramos teatre 
Kaune, Zuedermano pjesėj “Jo
ninės”, t.y. pirmame Lietuvos 
profesinio teatro spektakly. (E)

MBABRINIO VARPO.KEFY7LA — Sflver Bell Baklnę Go. Uetuvttka ir 
europietiška duona ir pyragai, hentėma, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
DstHa ir Albertu RadBūnas, ar. ■— 43^04 Junction Blvd., Corona, Ouecns, 
,N.Y. 11368. Telef. 779-6186.

MOVED TO LARGER QUABTtiBS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Torte, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonis medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medįiatgos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maigjltos, Spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

į šatiRai— gerta'uMos rūšies pi^mtaionfiis kainomis. Specialus patarnavimai 
paruošiant pakistus j .Europa Užeikite ir įsitikinsite!

1 ir:> n',.
į LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS/ knygos, sveikinimų 
. atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny

rai gaunami' Darbipinko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. TeL 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

( Maloniai Jariečiame 
atsilankyti arba pas 

! kare: 835-4149. Čia r

LAetuviikan

Alice
107-at Jaau

LB Connecticut apygardos valdyba išleidžiant V. Balčiūną į Floridg^&ėdi ii k. dr. Petras Vi
leišis, Elena ir inž. Valerijonas Balčiūnai, Zita Dapkienė, storl Tugimantas Dragūnevičius, 
Jonas Šaulys, Henrikas Dapkus, Pranas Gaižutis, Antanas Gruzdys ir Danutė Grajauskienė. 
Nuotr. A. Jaro

LIETUVA AUSTRALIJOJE

Gautas Sydnejuj (Australija) 
leidžiamo “News Digest Inter
national” žurnalo Nr. 3 ‘36. Tu
riny tarp kita ko yra straips
nis “Lithuanians Lead the Open 
Fight Against Kremlin” (Lietu
viai atvirai kovoja prieš Krem
lių). Įdėta Romo Kalantos foto
grafija. Duota įdomi paskutinių 
įvykių okup. Lietuvoje apžval
ga. Aprašyta 1972 liepos 21 bal- 
tiečių ir kt. pavergtų tautų at
stovų (2000) demonstracija Mel- 
boume. Demonstrantai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią apsi
sprendimo teisės Sovietų pa
vergtom tautom. Rezoliucija pa
siųsta Australijos pariamento 
atstovam, Bažnyčių Pasaulio Ta
rybai (World Council of Chur- 
ches), Vatikanui ir kt. (Elta)

Sydnejaus lenkų laikraštis 
“Wiadomosci Polskie” 1973.2.4 
persispausdino iš Londono len
kų “Trybuna” J. Vilčinsko il
goką straipsnį “Dzisiejsza (ko- 
munistyczna) Litwa” (šiandie
ninė komunistinė Lietuva). J. 
Vilčinskas, Lietuvos soc. demo
kratų partijos narys, nuolat gyve
na Londone, atstovauja Lietuvai 
visuose pasauliniuose s.d. sąjū
džiuose. (Elta).

f iii ozas 1 ~ 
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Lietuviško stiliaus pantinklr’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut ' 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village,N. T. Queens, l4. Y. 11379 
(212) DAvenport6—3150

- Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

v

Romui Kezys, Pręs.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 769-3300

• Paskutinė* inforvudjos apie žemiausias kainas
• Kelionės | visus piatalio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patamaejama vtauaea 
kelicnlų reikalu***:
LĖKTUVAI
VIBSBUČtrAI
LAIVAI (CnitMRĮ
, AUTOBUSAIS Moralų vM| 
lankymą*

INDIVIDAMS 
(ekakurstaiato bOetale)

ORUPBM8 
JAUNIMUI 
8BIMOMB
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Kur Dievas nėra miręs-...
Gavėnios susimąstymo verti 

dvejopi pareiškimai. Vienas bu
vo plačiai pagarsintas ir dabar 
tebekartojamas: “Dteoos yra 
miręs”.

Dievas miręs moderniam 
žmogui, kuris gyvenimo pro
blemas spręsdamas galįs išsi
versti be Dievo. Dievas miręs 
šio žmogaus viduje . Nejaučia su 
Dievu ryšio nei Dievo buvimo.

Tai mokytų teologų paleistas 
pareiškimas.

Naujesnis pareiškimas išgirs
tas iš Amerikos karių, grįžusių 
iš Š. Vietnamo nelaisvės, kai 
juos paklausė, kas davė jiem 
stiprybės pakelti nelaisvės var
gui ir kentėjimam. Jų atsakymus 
plačiai kartojo spauda.

“Daugelį belaisvių palaikė 
jų tikėjimas”, perdavė daugelio 
liudijimų mintį U.S. News and 
W. Report kovo 26. Belaisviai 
sakėsi meldęsi kasdien. Sek
madieniais meldęsi bendrai. 
Vienas griežtojo lagerio Hil- 
ton, Hanoi, kalinys liudijo: 
“Sekmadienio rytą visi su
klaupdavome ir kalbėdavome 
Tėve Mūsų arba 23 psalmę; 
paskui mes pareikšdavome išti
kimybę Savo vėliavai ir savo 
prezidentui... Mes giedodavo
me, nors jie (komunistai) nemė-

■ go, kad mes giedame”..
' ' Vienas iš kapelionų belaisvių 
- apie.„vyrus, kalbėjo:. “Išlaikyti 
sveikų-protą ir jausmus padėjo < 
gilus, nuolatinis ir stiprėjantis 
ryšys su Dievu... Šių vyrų 
religinių pergyvenimų istorija 
žodžiais neišsakoma”.

-o-
Dievas nėra miręs taip pat nei 

Sibiro šachtose, tundrose. Iš 
ten kilo anos lietuvaičių maldos, 
apibėgusios pasaulį daugeliu 
kalbų. Iš ten ir Solženitsinas iš
ėjo su tvirtesniu tikėjimu.

Dievas nėra miręs nei Lie
tuvoje. Jį liudijo tūkstančiai, ne
bijodami persekiojimų. Jį liudijo 
ir savanoriškai atiduodami gy
vybę.

Dievas nėra miręs anai Kel
mės mokinei, kuriai prokuroras 
įkalbinėjo prisipažinti, kad ji 
netikinti, ir vargonuojanti tik 
šiaip sau. Ne — sakė. “Aš 
tikiu Dievą ir mielai vargonuo
ju”, ... > ;

Dievas miręs aniem teolo
gam, galintiem laisvai ir įman
triai filosofuoti. , .

Dievas miręs diplomatam, ku
rie “aukso veršio” stabą, apgau
lingai pridengtą “taikos” ap
dangalu, labiau myli negu tikrą- 
ii Dievą.

Pievas miręs urbanistinės ci
vilizacijos išlepime bei išsigi
mime.

Gudragalviavimas, > ramybė, 
patogumai, ‘ išlepimas ’ yra tas 
izoliacijos sluoksnis, pro kurį 
sunkiai praeina betarpiškas 
Dievo ir žmogaus spinduliavi
mas. '

Šachtose, tundrose, kalėji
muose, persekiojimuose, ken
tėjimuose žmogus be filosofa
vimo betarpiškai, visa savo esme 
pajaučia Dievą. Ten žmogui 
Dievas yra gyvas.

Vasario 22k25Sao Paule įvyko 
V-asis P j /Amerikos lietuvių 
kongresas, sutelkęs 76 svečius iš 
kįtų kraštų,- o. vietinių lietuvių 
arti tūkstančio. Atstovų turėjo: 
Argentina 32, Urugvajus 7, Ko
lumbija 1 (pirmą kartą kongre
se), Venecuela 2; svečių iš JAV- 
32, iš Italijos —1.

Nepriklausomybės ženkle
Argentinos lietuviai, 1961 su

galvoję P. Amerikos kongresus, 
gausiausiai juose ir dalyvauja, 
atsiųsdami pajėgius atstovus. Ki
tų kraštų ekonominės sąlygos 
ar nuotoliai neleidžia lietuviam 
masiškai dalyvauti.

Kongreso uždarymas kartu 
buvo ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 55 metų mi
nėjimas. Scenos buvo papuoš
tos ne tik septynių kraštų vė
liavomis, bet ir Vilniaus bei 
Klaipėdos herbais,'tų miestų su
kakčių proga, ir Dariaus ir Girė
no bei Romo Kalantos atvaiz
dais. Radiju, televizija ir laik
raščiais vietinė spauda infor
mavo brazilus apie kongresą ir 
apie Lietuvos padėtį (politinė 
komisija buvo paruošusi straips
nių portugalų kalba).

Rezoliucija portugalų kalba 
pasisakė už laisvo apsisprendi
mo teisę, pasmerkė neteisėtą 
okupaciją ir žmogaus teisių pa
žeidimą Lietuvoj. Kongresą už
baigus, apie 300 asmenų daly
vavo apeigose prie Brazilijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
vietoj esančio paminklo, visai 
netoli Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos. Čia valstybės policijos 
orkestras pirma grojo Lietuvos 
himną, vėliau Brazilijos, o tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės laikė didelį plakatą: 
“V Pietų Amerikos lietuvių

Tai įspėjimas, kur Dievas ran
damas ir kur prarandamas; kur 
yra didžioji grėsmė- tikėjimui, 
kur tikėjimo.gyvybė^■

Apie Vakarus ir Rusiją vyskū- 
pas Sheenas kalbėjo, kad Die
vas prarandamas Vakaruose, 
kur išpažįstamas Kristus be Kry
žiaus, t. y. be aukos; Dievas ar
timesnis žmogui Rusijoje, kur 
yra Kryžius, nors be Kristaus.

Apie JJetuvą panašią tiesą, 
nors kitais žodžiais, dabar sako 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”: “Lietuvos katalikų 
Bažnyčiai pražūtingiausias ne 
persekiojimas, o pačių rankomis 
neriama kilpa”.

degti paskutines dvi dienas, o

Pietų Amerikos lietuvių kongrese. Aldona Valavičienė pristato kongreso lietuvaites, dešinėje 
— pirmą vietą laimėjusi Klaudija Pratalytė. Prie garbės stalo iš k. prel. A. Arminas (Bra
zilija), VI. Venckus (Venecuela), V. Dorelis (Urugvajus), kun. V. Rimšelis, MIC (Italija), 
kun. N. Saldukas, SDB (Kolumbija), dr. A. Nasvytis (PLB valdyba — Cleveland, JAV), Z. 
Juknevičius (Argentina). Nuotr. R. Idikos

V-ASIS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS * •
Specialiai Darbininkui iš Brazilijos

kongresas reikalauja laisvės Lie
tuvai.”

Mažesniu mastu jaunimo stu
dijų savaitėj, stovykloj, įvykusioj 
vasario 15-22 pajūry, irgi buvo 
minima Vasario 16, tą pačią die
ną, eilėraščiais, dainomis, gies
mėmis ir apeigomis.

Pirmoj vietoj jaunimas
Pirmiausia suskrido jaunimas. 

42 jaunuoliai praleido savaitę 
ruošdamiesi kongresui.

Pokalbiai buvo šie: BLB tary
bos pirm. Z. Bačelis — Lietuva 
dabar ir Lietuvių Bendruomenė, 
BLB ir Sao Paulo baltiečių ko
miteto veikėjai J. Čiuvinskas ir 
A. Sliesoraitis — Išeivijos lietu
viai ir Lietuvos laisvės byla, 
St. Steponaitienė — Lietuviški 
papročiai, Klemensas Jūra — 
Lietuvių literatūros istorijos 
bruožai, kun. H. Šulcas — Lie
tuvių organizacijų atsinaujini
mas, kun. A. Saulaitis — Kaip 
įsivaizduojam Lietuvą ir lietu
vybę, Kaip pristatoma Lietuvos 
istorija, Ž. Jūraitytė — Lietuvių 
kalbos bruožai.-

Nemaža laiko skirta ir III 
jaunimo kongreso bei P.L. Jau
nimo Sąjungos reikalam^ apie 
kuriuos referavo ir Romas Saka- 
dolskis, IIPLJK pirmininkas, at
vykęs iš Chicagos.

Stovykloj buvo progos apžiū
rėti istorinius Itanhaem ir Perui- 
bė griuvėsius. Vakarines progra
mas paįvairino lietus, tęsęsis 
šešis vakarus. Laužas tegalėjo 

vėliavą iškelti tebuvo galima 
paskutinę dieną. Stovyklos val
dyba buvo sudaryta iš kraštų at
stovų: Juozas Petruškevičius 
(Urugvajus), Nelida Zavickaitė 
(Argentina), kun. H. Šulcas ir 
kun. A. Saulaitis (Brazilija), pir
mininkė — Teresė Jočytė (Bra
zilija).

Jaunimas pirmas ir pačiame 
kongrese pradėjo savo po
sėdžius, kuriuos turėjo du kartus 
pratęsti, kad suspėtų nustatyti 
galutinį PLjSąjungos statuto 
projektą ir suvesti siūlymus III 
jaunimo kongresui. Vyresnie
siem per LB sekciją ir V PALK 
rezoliucijom pritarus, nutarta 
išdalinti III PLJK programą per 
tris kraštus. Vienas projektas 
siūlo pradėti kongresą atida
rymu ir stovykla Brazilijoj 1975 
gruodžio 20-29, parengimu Uru
gvajuj gruodžio 30, su studijų sa
vaite bei uždarymu Argentinoj 
gruodžio 31 — 1976 sausio 6-7. 
Antrasis projektas pradeda 
kongresą Buenos Aires ir už
baigia Sao Paule. Kiekvieno 
krašto atstovai pranešė, kiek 
būtų galima sutelkti lėšų bend
riem reikalam iki 1975, kiek, 
galima susilaukti talkos iš val
džios ir pan. Atskiros kongreso 
dalyvių ekskursijos, pasinaudo
damos kelione lėktuvu, aplanky
tų Venecuelos ir Kolumbijos 
lietuvius.

Sričių pasitarimai
Šalia jaunimo sekcijos (po

kalbio) vyko dar kitos septynios.

Kunigų pasitarimai, iš anksto 
kruopščiai paruošti, buvo pra
tęsti dar ir po kongreso, kadan
gi norėta susitarti dėl savitarpio 
talkos, bendrų pastoracinių dar
bų, pasikeitimo kunigais. Įsteig
ta P. Amerikos lietuvių kunigų 
vienybė (apie 50 narių), kurios 
valdybos pareigas eis pakai
tomis Brazilijos, Argentinos ir 
Kolumbijos kunigų valdybos.

Švietimo pokalby dalyvavo 
daug jaunimo, trijuose kraštuose 
dirbančio lituanistinėse mo
kyklose ar organizacijose, ir ke
letas mokytojų bei LB parei
gūnų. Parodyti Alf. Petraičio su
daryti vaizdiniai metodai, ku
riuos lygiagrečiai vaitos Brazi
lija, Argentina ir Urugvajus. Su
sipažinta su LB švietimo lei
diniais, išleistais Amerikoj.

Iš PLB valdybos kongresan at
vyko PLB vicepirmininkas dr. 
Algirdas Nasvytis iŠ Clevelando. 
Bendruomenės diskusijose kal
bėta apie kraštų Bendruomenių 
veiklą ir ruošą IV PLB seimui 
JAV-ėse rugsėjo mėnesį. Jom 
pirmininkavo inž. VI. Venckus, 
Venecuelos LB pirmininkas.'

Politinė sekcija pasisakė už 
artimesnį baltiečių bendravimų, 
pastangas daugiau kelti Lietu
vos vardą per spaudą ir kitas su
sižinojimo priemones, prašė 
laišku Šv. Tėvą paskirti lietu
viam lietuvį vyskupą P. Ameri
koj.

Spaudos ir kultūros sekcija rū
pinosi spaudos išlaikymo bū
dais ir priemonėmis įtraukti 
daugiau jaunimo į spaudos dar- * 
bą.

Plenumas nutarė kitą Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą 
ruošti 1977 sausio mėnesį.

Įspūdingos vakarinės programos
Kongresas atidarytas pamal

domis Vilią Zelinos (Šv. Juozai 
po) bažnyčioj, labai puošniai 
sutvarkytoj. Koncelebravo po 
vieną kunigą iš penkių P. Ame
rikos kraštų, o pamokslą sakė 
kun. J. Kidykas, SJ. Dalyvavo ir 
svečias iš JAV kun. B. Mikalaus
kas, OFM. Skaitymus ir tikinčių
jų maldas skaitė jaunimas, kurio 
būrys stovėjo aplink altorių.

Po pamaldų, kaip tyčia, visoj 
apylinkėj nutrūko elektros sro
vė. Tad jaunimas ir vyresnieji 
tamsioj gatvėj padainavo, kol 
buvo galima pradėti kongreso 
atidaromąjį posėdį.

(nukelta į 5 psl.)
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O tame ginče Judo iš
mana buvo nepaprastai didelė: 
pašaipuolis jis buvo labai išra
dingas ir turėjo daug žvalumo 
lankstyti liežuvį. Jis taip įkaiti
no kitus ir Petrą, kad, kada Mo
kytojas vėl sugrįžo pas juos, 
Petras, nieko nebelaukdamas, 
pašoko ir pasakė:

— Bet, Viešpatie! .. Ta tavo 
kalba kieta! Kas to galės laiky
tis?! . .

— Daug pašauktų — maža iš
rinktų ... — užpakaly Petro at
sistojęs pasišaipė Judas. Jo sul
tingos lūpos pro rudai raudoną 
barzdą švietė kaip dvi gerai į- 
sirpusios uogos.

— Nebijokite tų, kurie užmu
ša kūną! — Jėzus, vėl ramus, 
pradėjo aiškinti mokytiniams:

— Nemanykite, kad aš atėjau 
žemėje ramybės nešti! .. Kas 
myli tėvą, ar motiną, ar asilą 
labiau negu mane, — tas manęs 
nevertas. Tačiau! . . Kas mane 
išpažins — tą ir aš išpažinsiu! 
Kas jus priims — tas ir mane 
priims: o kas mane priims — tas 
priims ir tą, kuris mane yra 
siuntęs ir kurį aš pažįstu.

— Jūs gi dar jo nepažįs

tate: jeigu jūsų širdys dar tebė
ra šitaip aptukusios . .?

— Žinokite, kad kas turi — 
tam bus duota, ir tas daug turės, 
o kas mažai turi — iš to ir tas 
pats bus atimta. x

Petras kumštelėjo šalia sto
vėjusį Joną, pažiūrėjo skerso
mis į Judą ir atsargiai dešine 
akimi parodė į Judo tarbelę su 
pinigais ...

— Iš tikrųjų sakau jums, 
daug pranašų ir šventųjų geidė 
matyti, ką jūs matote ir girdė
ti, ką jūs girdite! — pabaigė 
Mokytojas.

Kitą Vytą atėjo žinia apie Jono 
Krikštytojo nužudymą. Jėzus la-. 
bai nuliūdo ir, pasitraukęs į tuš
čią, apleistą vietą, kad jo nie
kas nematytų, gailiai dūsavo:

— Šitos tautos širdis aptuko, 
ausys apkurto, ir akys apako ... 
Kiek kartų tave šaukiau, Jeruza
le, kaip višta vištelius po spar
nu?! ... *

— Ko išėjote į tyrus pažiū
rėti! Ar gražiai žydinčios leli
jos? .. Ko išėjote?!

— Gal pranašo? .. Tikrai sa

kau jums, šitas buvo daugiau 
kaip pranašas.

— Mokytojau! Mums buvo sa
koma, kad prieš Kristų dar su
grįš Elijas ... Jis atėjęs prirengs 
viską jo karalystei. ..

— Kad gi, va, Elijas jau bu
vo... Jūs jo net nepažinote ir 
nužudėte .. .

Mokytiniai suprato ir toliau jo 
nebeklausinėjo, o Jėzus dar il
gai meldėsi ir dūsavo.

Ar į trečią dieną žmonės 
susiklausinėjo, kur yra Mokyto
jas, ir iš visų pusių pradėjo rink
tis.

Čia jis pagydė daug ligonių 
ir mokė visą dieną. Vakarop vi
si jau buvo išalkę ir pavargę, o 
apylinkėje buvo tik dykuma, ir 
niekas neturėjo daug ko valgy
ti. Judas ir Petras ėmė Jėzų 
raginti, kad jis baigtų mokęs ir 
leistų žmones į artimesnius kai
mus nusipirkti ko valgyti. Jėzus 
sudraudė tuodu sakydamas, kad 
jiem nėra jokio reikalo plūktis 
ten į tuos tolimus kaimus; kad 
maisto ir čia yra pakankamai.

— Nieko čia nėra, Raboni!
— puolėsi aiškinti ir Jonas su 
Jokūbu: — Yra tiktai čia vienas 
piemenukas, kuris turi penkis 
kepaliukus ragaišio ir dvi nedi
deles žuvis ...

— Oi-oi-oi!... Kad ir po de
šimtį denarų parduotumei grie- 
žinuką, — šitokiai daugybei ne
pakaks! — savaip paaiškino ir < 
Judas. ! A

— Atveskite man tą vaiką! ”
— tarė Jėzus: —- Aš noriu pats 
pamatyti, ką jis ten turi.

Tikrai. Tebuvo tik penki ke
palėliai miežinio ragaišio ir dvi 
tik ką išrūkytos menkės. Jėzus 
paėmė jas, pakėlęs į dangų pa
laimino ir išdalino .. .

Visiem užteko ir dar liko.
— Ei, žmonės, gerieji žmo

nės! . . Meskite čia man po de
narą! . . Tuojau! .. Už kiekvieną 
mano žodį: taigi... Šitokio ka
raliaus dar nebuvo! — zujo Ju
das tarp žmonių. — Štai prana
šas ir valdovas, kurio Izraelis 
šitiek laukė! Argi bereikia 
mums kito?! Kas ligas gydo! . . 
Kas šitokius stebuklus daro! . . 
Kas visokiausias piktybes išvari
nėja! . . Šaukite “Hosana” Siono 
dukterys! Kur mes berasime ki
tą tokį, kuris mums ir valgymą 
padaugina?..

— Hosana Jėzui iš Nazareto!
— Hosana gyvajam ir amžina

jam žydų karaliui! ...
— Hosana! — šaukė Judo su

kurstyta minia, net patį Judą 
nešė ant rankų pasigavę ir 
paskutinį staterą kišo į jo pini
ginę. Glėbesčiavo, kylojo ir ki
tus apaštalus, o ir visa masė 
grūdosi artyn prie Jėzaus, kad jį 
pagarbintų ir apskelbtų Izraelio 
karalium.

Taigi tai jis — tikrai tas, ku
rio jie ir jų tėvų tėvai šitiek 
laiko bus laukę.

Bet, šitame žmonių sujudime, 
niekas nė matyti nepamatė, kur 
Jėzus prapuolė ir iš jų akių vi
siškai pradingo.

Kada jo mokytiniai jį vėl su
sirado, jis buvo labai susirūsti
nęs.

-o-
Nors jau buvo pradėję temti, 

o ir žmonės, nakties pagąsdin
ti, buvo išsibėgioję, jis jiem lie
pė tuojau pat sėsti į laivą ir ir- 
kluotis į kitą Galilėjos pusę.

Mokytiniams išplaukus, jis 
pasilypėjo dar aukščiau ir 
meldėsi.

-o-
Jūroje pūtė stiprokas vėjas. 

Nuo Kapamaumo pusės. Kapar- 
naume jau trimitavo ketvirtai 
sargybai, kai jie prisikasė iki vi
durio marių. Jie buvo jau pavar
gę ir pradėję tarp savęs bartis; 
ne tik bartis, o ir nuogąstauti, 
nes vėjas vis pikčiau pūtė, ir 
bangos vis labiau įniko šiauš
tis.

Betgi jie visiškai apstulbo, 
kai viduryje marių, viršum van
dens, pamatė pas juos ateinantį 
Jėzų.

— Šmėkla!!! - pradėjo jie išsi
gandę rėkti. Tomas net skver
nais užsidengė galvą.

— Argi ten tu, Viešpatie?! 
— visas pamėlynavęs iš baimės 
suriko Petras: — Jeitu ten tikrai 
tu, — liepk man eiti pas tave!

— Nugi, eik! — meiliai juok
damasis, atsakė Jėzaus balsas iš 
tamsos.

Petras, girdėdamas tikrai jam 
pažįstamą balsą, šoko iš laivės 
ir potekinis pasileido pas Vieš
patį.

.Tomas iš vienos pusės, Judas 
rš kitos pusės, pamanę, kad čia 
jau pati pakrantė ir kad Petras 
neskęsta, nes čia pat kojomis 

pasiekiama žemė, drąsiai bedė 
irklais abipus laivės. Irklai smi
go į bedugnę gilumą, žemės 
nepasiekdami.

Bala žino, kaip ten atsitiko: 
ar Petras išsigando to didelio vė
jo, ar pats savimi suabejojo, jis 
pradėjo skęsti. Tik tiek dar ge
rai, kad beskęsdamas suspėjo 
sušukti:

— Viešpatie, gelbėk mane! 
Skęstu!

— Imk gi ranką, menko tikė
jimo žmogau! /Ko abejojai?! — 
subarė Petrą Jėzus.

Kai tik jiedu sulipo į laivę, 
Jonas, perpuolęs ant laivės dug
no, apkabino Viešpaties kojas ir 
nebesitraukė. Judas labai nera
mus rikiavosi ir pašnibždomis 
kalbėjo Tomui į kairę ausį:

— Per šito zvimbalo užpakalį 
taigi niekada negali prieiti ar
čiau prie mūsų mokytojo nei 
pasitarti, nei jo pasveikinti. O 
jis gi, tur būt, tikrai yra tas, ku
rio mes laukiame? Kas gi kitas 
iki šioliai yra daręs šitokius dar
bus, kaip jis kad daro? Paversti 
vandenį į vyną, vaikščioti Vir
šum vandens arba prikelti žmo
gų iš mirusių? .. Kas kada galė
jo?! Glauskimės arčiau, To
mai .. . Tai kad gi turime va
dą ... Net rankas pasispiaudė 
Judas ir irklavo toliau.

— Tai, kad jau, tur būt, tie, 
kurie “glaudėsi”, jau ir prisi
glaudė?

(bus daugiau)
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Aldonos Zailskaitės nuotrauka, laimėjusi pirmą premiją.

Grafikos II-ji premija — Au
ka, Danguolės Stančiūtės 
lino raižinys.Nuotr. P. Švitros

Mėlynasis namas — Albinas Jurpalis. Paveikslas laimėjo pir
mąją tapybos premiją. Nuotr. P. Švitros

ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes* siųskit: 

“Ateities Aušra”, 214 Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. 11421
Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

Jaunimas ir jo menas 1973 
paroda įvyko kovo 17-18 Kulta 
ros Židinyje New Yorke. Paro

doje dalyvavo 22 jauni meninin
kai su 104 darbais. Vieni iš ją 
meną studijuoja, kiti užsiima 
menu vienoje ar kitoje srityje.'

Linkime jiem visiem nesu
stoti — tobulintis ir drąsiai ženg
ti ateitin!

'*&*»&*» ■

“Jaunimas ir jo menas” pa
rodos rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką šiem mecenatam, kurie 
savo dosniomis aukomis parėmė 
jaunimo darbą: prel. J. Balko
nui, P. ir N. Baltrulioniams, 
kun. L. Budreckui, dr. J. ir I. 
Dičpinigaičiams, dr. D. Jasai
čiui, p. Kazlauskui, A. Masio- 
niui, P. ir G. Minkūnams, G. 
Naujokaičiui, kun. J. Pakalniš
kiui, dr. B. Radzivanui, kun. P. 
Raugalui, M. Šalinskienei, dr. A. 
Skėriui, dr. A. Starkui, V. Vebe- 
liūnui, dr. V. Vygantui.

Taip pat dėkojame jury ko
misijai: J. Bagdonui, A. Elskui, 
R. Ingelevičienei, V. Krištolaity- 
tei, fotografam V. Augustinui. P. 
Ąžuolui, V. Maželiui.

Dėkojame dail. V. K. Jonynui, 
pasakiusiam kalbą. Dėkojame 
visiem, padėjusiem atlikti tech
niškus darbus, ypatingai — p-

Švitrai, L. Vainienei, V. Vebe- 
liūnui, K. Gedrimaitei, R. Juzai- 
čiui ir K. Razgaičiui.

Ačiū!
New Yorko moksleiviai ir 

studentai ateitininkai

JO MENAS
Parodos atidarymo metu kalba dail. V. K. Jonynas. Prie stalo 
sėdi dail. V. Krištolaitytė. Nuotr. P. Švitros.

JAUNIMAS IR

Rimo Ignaičio nuotrauka, laimėjusi II-ją premiją.

Už fotografiją įteikiama 
antroji premija Rimui Ignai- 
čiui. Įteikia V. Augustinas. 
Nuotr. P. Švitros

Įteikiama pirmoji tapybos premija Albinui Jurpaliui (k.), įteikia dail. V. Krištolaitytė, 
gėlę rengėjų vardu B. Tutinaitė (d.). Prie stalo sėdi fotografijos vertinimo komisija iš k. 
P. Ąžuolas, V. Maželis. V. Augustinas. Nuotr. P. Švitros.

Premija įteikiama Monikai Vainiutei. Įteikia dail. V. Krišto
laitytė. Nuotr. P. Švitros

Naturmortas — Monika Vainiutė. Paveikslas laimėjo II-ją 
pybos premija. Nuotr. P. Švitros

Lyg vienas — Jonas Vidiksis. Grafikos pirmoji premija. Nuotr. 
P. Švitros

iVi »

Jonui Vidiksiui įteikiama grafikos pirmoji premija. Bernadeta 
Tutinaitė rengėjų vardu įteikia gėlę ir vokelį.Nuotr. P. Švitros
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26-tbji PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS 
VEIKIMO SUKAKTIS f

_• j

* Pabaltijo Moterų Tarybą su
daro lietuvių, latvių ir esčių Mo
terų Klubų Federacijų atstovės- 
delegatės. Jai, pamečiui pasi
keisdamos, vadovauja trijų Pa
baltijo tautų delegacijų pirmi
ninkės. S. m. kovo 4 pereitais ProAmeftca organizacijos pri
matais Tarybai vadovavusi estė 
Mali Jurma pareigas perdavė 
naujajai lietuvių delegacijos pir
mininkei Reginai-Rūtai Žy-

,Ž6-tosios Pabaltijo Moterų Ta
rybos sukakties minėjimas ir va
dovavimo pareigų perdavimas 
įvyko New Yorko estų namuose, 
kur susirinko gražus būrys bal- 
tiečių ir svečių kitataučių, daly
vaujant Lietuvos ir Estijos gene
raliniam konsulam Anicetui 
mučiui ir Emst Jaakson.

Si-

> Praeitų metų apžvalga
Estų tenorui Heinz Riival su

giedojus Amerikos himną, pe
reitų metų pirmininkė Mali Jur- 
ma padarė Pabaltijo Moterų Ta
rybos veiklos apžvalgą.

Šen. Fulbright norint nu
traukti Voice of America darbą, 
Taryba aktyviai rūpinosi atstaty
ti radijo transliacijų finansavi
mą. Respublikonų ir demokratų 
partijų konvencijom buvo pa
siųsti siūlymai įjungti-į abiejų 
partijų platformas etninių gru
pių reikalą, prez. Nixonui vyks
tant į Maskvą, buvo nusiųstas 
laiškas su prašymu neužmiršti 
mūsų kraštų problemų. Iš prezi
dento gautas atsakymas, kad 
pasitarimai Maskvoj nepakeičia 
dabartinės JAV laikysenos: mū
sų kraštų aneksija nepripažįs
tama de jure.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
vadovybė dalyvavo General Fe
deration of Women’s Clubs su
važiavime Denver, Colo., kur 
drauge su ukrainietėmis buvo 
parašytas ir išplatintas atsišauki
mas, atkreipiant konferencijos ir 
Denverio spaudos dėmesį į pa
vergtąsias Europos tautas.

Du kartus Tarybos atstovės 
buvo nuvykusios į New Hamp- 
shire — dalyvauti tenykštės Mo
terų Klubų Federacijos meti-, 
niame suvažiavime ir Captive 
Nations Day minėjime. Abu kar
tu lietuvėm atstovavo Margari
ta Samatienė, estėm — Juta Kur- 
man ir latvėm — Helga Ozolins. 
Jos padarė pranešimus, nušvie
čiančius Pabaltijo kraštų padėtį. 
Pareiškimai buvo plačiai ko
mentuojami vietos spaudoj.

Pabaltijo Moterų Tarybos at
stovės dalyvavo Pro-America or
ganizacijos konferencijoj- Or- 
ganization to Free Captive Na- 
tions simpoziume apie genocidą 
Rusijos pavergtuose kraštuose, 
kur Mali Jurma padarė praneši
mą apie Estijos sovietizaciją.

Lankytasi General Federation 
of Women’s Clubs būstinėj Wa- 
shingtone, dalyvauta Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 25 
metų sukakties minėjime ir pa
laikytas kontaktas su Council of 
European Women in Exile.

Balzeko kultūros muziejuj Chicagoj vasario 25 paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. 
Meninę programą atliko: pianistas Manigirdas Motiekaitis, solistės Dalia Petraitytė, Rūta 
Kleinaitytė, toliau Izabelė Motekaitienė, jaunųjų dainininkių mokytoja, Konstantinas Pet
rauskas, programos organizatorius. Nuotr. J. Kasyčio

Kviečia įsijungti į Pro-America 
organizaciją

Pagrindine kalbėtoja buvo La- 
dy Makotai Douglas-Hamilton, 

minirikė. Pro-America tikslas 
yra apjungti šio krašto taip va
dinamą “silent majority” ir atsi- 

Ateina jaunimas
Lietuviam buvo ypač malonu, 

spirti “New Left” —~ kairiųjų kad atsakomingas Pabaltijo Mo
terų Tarybos .pirmininkavimo 
pareigas pasiėmė jau šiame kraš
te subrendusio mūsų jaunimo 
atstovė, kuri, tvirtai stovėdama 
amerikiečių pasaulyje, neuž
miršta savo lietuviškos šeimos ir 
aktyviai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime.

gerai organizuotai ir finansuo
jamai ofenzyvai, kuri stengiasi 
demoralizuoti ir klaidinti Ame
rikos žmones, griaunant tradi
cines šio krašto vertybes — pat
riotizmą ir šeimos, Bažnyčios, 
auklėjimo bei teisinių institu
cijų autoritetą. Per trumpą laiką 
Pro-Ameica organizacija yra su
telkusi 19 milijonų žmonių. La
dy Malcolm Douglas-Hamilton 
užtikrino jos pirmininkaujamos 
organizacijos paramą baltietėm. 
kovojant už pavergtų kraštų lais
vę, kviesdama įsijungti į Pro- 
America sudarančių organiza
cijų eilę.

Sveikina konsulai
Toliau buvo trijų Pabaltijo 

kraštų konsulų sveikinimai, ku
riuos lydėjo jų atstovaujamų 
kraštų himnai.

Lietuvos generalinis konsulas 
A., Simutis sveikino Pabaltijo 
Moterų Tarybą už mūsų kraštų 
bylos kėlimą, tarptautiniam 
forume, už mūsų tautinio sąmo
ningumo palaikymą ir drau
giškumo puoselėjimą baltie- 
čių tarpe. Atsakydamas į Lady 
Hamilton žodį, jis užtikrino, kad 
žmonės, kentėję vergiją, ypač 
vertina šį kraštą. Mūsų žmonės 
už geležinės uždangos laiko 
Ameriką pavergtų tautų vienin
tele viltimi. Voice of America 
informacijos jų yra labai bran
ginamos.

Perduodamos pareigos 
lietuvaitei

mų ėjo Pabaltijo' Moterų Tary
bos vadovavimo perdavimas 
ateinantiem metam lietuvių de
legacijos pirmininkei Reginai- 
Rūtai Žymantaitei. Esčių ir lat
vių delegacijų pirmininkės Mali 
Jurma ir Helga Ozolins pasi
džiaugė, kad į darbą ateina jau
nas žmogus, ir žadėjo naujajai 
pirmininkei visokeriopą para
mą. Atsakydama R. Žymantai
tė užtikrino, kad ji visomis jė
gomis stengsis atlikti jai užde
damas atsakomingas pareigas — 
išlaikyti budrumą mūsų kovoj 
už laisvę ir būti Pabaltijo žmo
nių balsu, sueinant į kontaktą 
su laisvajam pasauliui vadovau
jančias žmonėmis.

Dainuoja estų tenoras
Koncertinę dalį atliko estų 

tenoras Heinz Riivald, akompo- 
nuojant jo žmonai pianistei As
ta Riivald. Padainuotos penkios 
nuotaikingos, gražiai interpre
tuotos estų kompozitorių dainos. 
New Yorko Estų Moterų Klu
bo surengtų vaišių metu buvo 
galima gėrėtis estų dailininkės

Florida Ilves išstatytais paveiks
lais.

Lietuviam atstovavo gražus 
būrys Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos narių ir jų bičiu
kų.

Regi na-Rūta Žymantaitė už
augo Toronto mieste, Kanadoj. 
Priklausė tautinių šokių grupei, 
žaidė krepšinį. Buvo išrinkta 
Miss Freedom of Canada. Į New 
Yorką atvyko 1963, studijavo po
litinius mokslus, ir šį pavasa
rį gaus magistrės laipsnį. Buvo 
taip pat išrinkta Miss New York. 
New Yorke ji turėjo radijo pro-

Po Chicagos dangum
Vasario 16 kultūros muziejuj

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuj vasario 25 iškilmingai 
minėta Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktis.

Nežiūrint tą dieną Chicagoj 
buvusių daugelio minėjimų ir 
kitokių parengimų, muziejun at
vyko gražus publikos būrys.

Programos įžanginiam žody 
muziejaus kuratorius Konstanti
nas Petrauskas tarp kitko pa
sakė: “Laisvė kaip sveikata: 
įvertinam ją tik jos netekę. Kai 
kraštas netenka laisvės, tauta 
netenka laimės. Nelaisvė atneša 
tautai nelaimes, vargus, skurdą 
ir kančias . . . Tad, sesės ir bro
liai lietuviai, išvengę bolševiki
nio teroro ir vergijos, naudoki
mės čia turima laisve! Minėkim 
Vasario 16-ąją visur, skelbdami 
pasauliui baisiąją mūsų tautos 
tragediją — fizinį ir moralinį 
genocidą, drąsiai šaukimės tei
singumo, reikalaukim grąžinti 
mūsų tautai ir tėvynei laisvę 
ir nepriklausomybę.”

JAV ir Lietuvos himnus gie
dojo Rūta Kleinaitytė ir Dalia 
Petraitytė, akomponuojant muz. 
M. Motekaičiui ir kartu visiem 
giedant. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Algimantas Kezys, SJ. Ne
priklausomybės atstatymo aktą 
paskaitė Alg. Budreckas. Pa
skaitą “Vasario 16-oji ir mūsų 
uždaviniai” skaitė Petras Stra
vinskas. Po paskaitos, minėji
mo dalyviam atsistojus ir minu
tei susikaupus, pagerbti dėl Lie
tuvos laisvės žuvę savanoriai, 
kariai, šauliai ir partizanai. Pa
garbiai prisiminti ir Vasario 16- 
osios Akto signatarai, kurių jau 
nebėra gyvųjų tarpe, ir nūdie
niai laisvės kovotojai — Simas 
Kudirka, Romas Kalanta, ir visi 
kiti, įvairiose pasaulio vietovėse 
ir įvairiais būdais tebekovoia dėl

Kovo 4 New Yorke estų namuose minėta Baltiečių Moterų Tarybos 26-ji sukaktis. Pirminin
kės pareigas perėmė Regina-Rūta Žymantaitė. Iš k. G. Žilionienė, R.R. Žymantaitė, 
Malcolm Douglas-Hamilton, E. Jaakson, H. Ozolins, M. Jurma, stovi iš k. A. Simutis — Lie
tuvos gen. konsulas ir E. Jaakson — Estijos gen. konsulas. Nuotr. L. Tamošaičio

gramą. Šiuo.metu ji dirba kaip 
artistė komerciniuose filmuose.

SLNV

Lietuvos laisvės. Trumpus žo
džius tarė gen. Mikas Rėklaitis, 
kun. Ansas Trakis, mokytoja 
Songinienė, Teodoras Blinstru- 
bas ir Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos atstovas A. Budreckas. 
Į minėjimą atsilankiusiem padė
kos žodį tarė muziejaus prezi
dentas Stasys Balzekas, Jr.

Po akademinės minėjimo da
lies buv. Lietuvos operos solis
tės Izabelės Motekaitienės dai
navimo studijos mokinės Rūta 
Kleinaitytė ir Dalia Petraitytė 
nuotaikingai ir gražiai padaina
vo kelias lietuviškas dainas. 
Jom pianinu akomponavo muz. 
Manigirdas Motekaitis. Minėji
mo dalyviai, jiem dėkodami, au
dringai ir nuoširdžiai paplojo.

Minėjimą uždarydamas, K. 
Petrauskas muziejaus pre
zidento ir savo vardu padėkojo 
visiem minėjimo dalyviam, ypač 
programos atlikėjam. Visi buvo 
pakviesti čia pat muziejuj su
ruoštom kukliom vaišėm — ka
vos puodeliui su pyragaičiais.

Už vaišių parengimą muzie
jaus vadovybė dėkoja Adelei 
Vismantienei.

kp.

Konsulės J. Daužvardienės pa
gerbimą plačiau paminėjo Chi
cagos ir Illinois spauda. Dėjo 
straipsnius ir nuotraukas. Illi
nois atstovų rūmai vasario 28 
taip pat ją pagerbė, iškeldami jos 
gyvą veiklą lietuvių ir amerikie
čių tarpe. Burmistras Daley, as
meniškai atvykęs į pagerbimą, 
įteikė jai diplomą.

§v. Kryžiaus ligoninėj balan
džio 17 prasidės specialūs kur
sai apie cukraus ligą. Pradžia 
7 vai. vak. Norį kursus lanky
ti prašomi registruotis ligoninėj 
pas M. Jonės, tel. 434-6700. 
Taip pat čia yra pradėti ruoš
ti pagalbininkai, sutinką patar
nauti nelaimingiesiem, negalin
tiem namie gamintis maisto.

Lietuvių televizijos rėmėjų 
susirinkimas įvyks balandžio 15 
Jaunimo centre. Visi lietuviai, 
kuriem rūpi LTV ateitis, prašo
mi atsilankyti. Kovo 18 šioj te
levizijoj pirmą kartą pasirodė 
Lietuvos vyčių choras, kuriam 
vadovauja muz. Faustas Strolia.

Dujų bendrovė Chicagoj ir 
apylinkėse pritrūksta dujų. To
dėl ji prašo žmones naudoti du
jas taupiai, pagal reikalą.

Šv. Klemenso parapijos kle- 
bonijon įsiveržė plėšikai, primu
šė kleboną ir, pagrobę 30 dol., 
pabėgo.

Žinantieji, kur pardavinėjami 
narkotikai, prašomi skambinti 
tel. 263-2632. Policija imsis žy
gių tiem dalykam ištirti.

Dvi vienaveiksmės operos, 
Paklydėlis sūnus ir Telefonas, 
išvydo sceną kovo 17 Jaunimo 
centre Laiškų Lietuviams su
rengtame vakarė. Dalyvavo A. 
Baronaitytė, Alg. Kriščiūnas, Pr. 
Ragienė, V. Radys, J. Savrimas. 
taip pat B. Valeišaitės studijos 
šokėjos, paruoštos Kr. Žebraus-

kaitės. Dekoracijas piešė J. Ki- 
buras. Operom akomponavo M. 
Motekaitis, Jas išvertė ir scenai 
pritaikė Iz. Motekaitienė. Abi 
operos buvo atliktos kruopščiai.

Mūsų muzikai ypatingai reiš
kiasi. Štai iš Berlyno atvykusi 
pianistė Raminta Lampsaitytė 
kovo. 31 duoda koncertą Tėviš
kės bažnyčioj, 6641 So. Troy St. 
Įėjimas laisvas. ^Faustas Strolia 
gros simfoninio orkestro koncer
te kovo 31 ir balandžio 1 South- 
west salėj. Jis orkestre groja 
smuiku. Kovo 24 įvyko Ant. 
Smetonos piano rečitalis.

Lietuvos vyčių 112 kuopa pla
čiai veikia. Naujais nariais buvo 
priimti Ad. Jasaitis, N. Santoski, 
S. Niemins ir C. Brazdžionis. 
Į pirmą laipsnį pakelti Z. Na- 
minski, Stasys Molis ir J. Ku
lys; į II laipsnį — St. Mlodzik, 
sol. Pr. Bičkienė, Al. Pakalniš
kis, Ad. Zunienė ir Juozas Ku- 
zin. Priesaikoj dalyvavo kun. V. 
Zakarauskas. Kuopos susirin-

V-asis kongresas
(atkelta iš 3 psl.)

Garbės komitetan V PALK 
pirmininkas prel. Pijus Ra- 
gažinskas pakvietė: Argentinos 
atstovą Zeferiną Juknevičių, 
Urugvajaus — Vytautą Dorelį, 
Kolumbijos — kun. Nikodemą 
Salduką, Venecuelos LB pirm. 
VI. Venckų, seserų pranciškie- 
čių vyresniąją seserį Juliją, PLJS 
valdybos pirm. kun. A. Saulaitį, 
Brazilijos atstovą prel. A. Armi
ną; darbo komitetan: inž. Alg. 
Idiką, sekr. Joaną Satkūnaitę ir 
Haliną Mošinskienę, PALK vi- 
cepirm. Joną Bagdžių ir finan
sų komisijos pirm. Joną Valavi
čių. Kiekvienas kongresą sveiki
no žodžiu. Perskaitytos ir ištrau
kos iš keliasdešimties sveikini
mų, atsiųstų raštu.

Meninę programą teko atlikti 
jungtiniam Aušros ir L. Kat. 
Bendruomenės chorui bei Žilvi
čio sambūrio jaunesniesiem na
riam.

Vasario 23, penktadienį, tauti
nių šokių festivaly, televizijos 
filmuotam, tris šokius šoko iš 
Chicagos atskridusi Grandis, tą 
dieną atvykusi iš Venecuelos, 
kur irgi praleido tris dienas. Pri
sijungė vietinės jėgos — Nemu- 

Jaunimo studijų savaitėje prieš P. Amerikos lietuvių kong
resą diskusijas apie lietuvių laisvės kovas ir Laisvojo pasau
lio lietuvius praveda kpt. J. Čiuvinskas ir adv. A. Sliesoraitis, 
abu BLT Tarybos nariai. Nuotr. A. Saulaičių

kimai vyksta Gimimo parapijos 
salėj kas trečią antradienį, 8 vai. 
vak.

Marųuette Parko namų savi
ninkų dr-jos susirinkimas įvyko 
kovo 16. Valdyba savo nutarimu 
paskyrė 1000 dol. vesti teismui 
prieš NO-CHA. Susirinkimas 
nutarimą ir sumą vieningai pa
tvirtino. Kitos organizacijos rin
ko aukas iš namų savininkų, nes 
20,000 iki kovo 12 reikėjo įteikti 
teismui. 100 dol. auka buvo pa
skirta nelaimingai lietuvaitei 
Tamošaitytei, kuri, praėjusią va
sarą atvykusi iš Brazilijos, auto
mobilio nelaimėj buvo sunkiai 
sužeista. M. Rėklaitis kalbėjo 
apie senelių prieglaudas ir jų 
paramą. Balandžio 28 parapijos 
salėj įvyks pavasarinis balius.

Lietuvio visuomenininko pre
mija buvo paskirta Leonardui 
Šimučiui, žurnalistui ir redakto
riui, nusipelniusiam lietuviškai 
išeivijai. Premijos mecenatas — 
kun, dr. J. Prunskis.

Bal. Brazdžionis

nas, vasario 19 Sao Paulo tele
vizijoj atlikęs pusvalandžio pro
gramą, ir Žilvitis. Tarpus užpil
dė 40-ties asmenų dūdų orkest
ras iš prel. A. Armino parapijos 
Maua mieste, išmokęs ir lietu
viškų melodijų.

Paskutinį vakarą Grandis atli
ko pilną šokių koncertą, paįvai
rintą solistės Audronės Simonai
tytės ir vietinių meno pajėgų. 
Renginy dalyvavo apie 850 
asmenų. Sekmadienį, po iškil
mingųjų pamaldų su procesija ir 
vėliavomis bei kun. V. Rimše
lio (iš Romos) pamokslu, buvo 
atsisveikinimo pietūs su šokiais 
dr. V. Kudirkos mokyklos salėj.

Atskiri kongreso dalyviai pasi
liko Brazilijoj pažiūrėti garsaus 
karnavalo Rio de Janeiro mieste. 
Suvedę sąskaitas, finansų ko
misijos nariai nutarė likusį pel
ną skirti III PLJK ruošai.

AS

— “Ei Colombiano”, leidžia
mas Medeline Kolumbijoj, p. m. 
gruodžio 31 įdėjo straipsnį, pa
vadintą “Laisvė Lietuvai”. Jame 
rašoma: Visur laisvame pasauly
je, kur tik esama lietuvių kolo
nijų, rašomi memorandumai 
Jungtinėms Tautoms reikalau
jant laisvės Lietuvai. (E)
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Dienraštis The New Haven 
Register sausio 21 įsidėjo dr. 
Genovaitės Vėbrienės nuotrau
kų; vaizduojama, kaip ji įteikia 
du pirmuosius Encyclopedia 
Lituanica tomus New Haveno 
viešosios bibliotekos tarųau- 
tojai.LB vietos apylinkės valdy
be nutarė padovanoti bibliote
kai visus šeštus tomus.
• \ ■ -o-' ■

LB apylinkei ukrainiečių ne
priklausomybės minėjime šiais 
metais atstovavo studentai Gitą 
Merkevičiūtė ir Ch. Vilnis. Lie
tuvių vardu ukrainiečius svei
kino Gitą Merkevičiūtė.

-o-
LB ruoštas Vasario 16-osios 

minėjimas įvyko vasario 18. Mi
šias už žuvusius laisvės kovose 
aukojo klebonas kun. A. Zanavi- 
čius. Jis pasakė ir pamokslą 
angliškai ir lietuviškai.

Didžiojoj parapijos salėj mi
nėjimą atidarė LB apylinkės 
valdybos pirm. Antanas Gruz
dys. Maldą kalbėjo klebonas. 
Programai vesti pakviesta Gitą 
Merkevičiūtė.

New Britain, Conn.
Nenuvertinkim patys savęs — 
pareikšta nepriklausomybės 

minėjime
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 55 metų sukaktį New 
Britaino lietuviai minėjo vasa
rio 11. Minėjimą rengė New Bri
taino Altos skyrius ir LB apy
linkės valdyba.

Šv. Andriejaus bažnyčioj buvo 
laikomos lietuviškos pamaldos. 
J bažnyčią buvo įneštos vėlia
vos, dalyvaujant būreliui organi
zuoto jaunimo.

Mišios ir giesmės buvo skir
tos šv. Kazimiero garbei (komp. 
Broniaus Budri ūpo). Mišias au
kojo Jam. Jonas. Rikteraitis, o 
patriotinį pamokslą pasakė kle- 
bpųa^Edvardas-Gradeckas 
paskaitė ir vieną patriotinį ei
lėraštį bei kun. Št. Ylos maldą). 
Giedojo muz. Jono Beinoriaus 
diriguojamas New Britaino lie
tuvių mišrus choras. Mišių pra
džioj pagiedojo Česlovo Sas
nausko Apsaugok, Aukščiausias, 
o pabaigoj JAV ir Lietuvos him- 
'nus.

Po pietų Lietuvių salėj buvo 
oficialioji dalis, dr. Henriko 
Lukaševičiaus paskaita ir meni
nė programa.

Prie gražiai užtiesto stalo su
sėdo būrelis garbės svečių: kle
bonas kun. Edvardas Gradeckas, 
nuėsto burmistras Stanley Pac, 
kongreso atstovė Ella Grasso, 
kun. Jonas Rikteraitis, miesto 
tarybos pirmininkas VVilliam 
Sears ir vietos respublikonų at
stovas William Scheyd.

Įneštos vėliavos. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai ir gies
mė Apsaugok Aukščiausias. Mi
nėjimą atidarė Altos sk. pirm. 
Matas Grimaila. Minėjimui va
dovauti jis pakvietė Juozą Raš- 
kį. Klebonas kun. Edv. Gradec
kas sukalbėjo maldą. Irena Lei-

Connecticut gub. Thomas Meskill, dalyvavęs Vasario 16-tos minėjimo pamaldose švč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažnyčioje Hartforde. Po pamaldų klebonijoj gubernatorius su 
buvusiais delegacijos nariais. Iš k. LB Conn. apygardos pirm. Atg. Dragūnevičius, 
klebon. kun. Juozas Matutis, LB apygardos sekr. Zita Dapkienė, gub. Thomas Meskill ir tei
sėjas Pranas Mončiūnas (Frank Monchun), trūksta LB tarybos nario dr. Petro Vilei
šio. Nuotr. A. Jam

Dr. Genovaitė Vėbrienė (k.) Lietuvių Bendruomenės New 
Haveno apylinkės vardu -įteikia Encyclopedia Litaanica 
miesto bibliotekai. Knygas priima Helen Worolec. Visa en
ciklopedija bus padėta bendrajame bibliotekos skyriuje.

Ukrainiečiam šiais metais at
stovavo jauni žmonės. Sveikini
mo kalbą pasakė Melnick, nors 
jaunas, bet gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija.

Perskaitytos miesto burmistro 
ir gubernatoriaus proklama
cijos.
'Susirinkusieji trumpai supa- 

žftidinti su pagrindiniu kalbė

berytė perskaitė Connecticut 
gubernatoriaus Thomas Meskill 
proklamaciją. Paskui tarė žodį 
svečiai. /

Viešnia iš VVashingtono Ella 
Grasso pažymėjo veržlų ir kūry
bingą lietuvių charakterį ir ne
paprastas lietuvių kovas dėl Lie
tuvos laisvės. Ji pasidžiaugė ir 
lietuvių moterų bei mergaičių 
tautiniais drabužiais. Miesto 
burmistras Stanley Pac, be kit
ko, pažymėjo, kad lietuviai yra 
okupanto persekiojami ir daug 
jų yra žuvusių; paminėjo ir lie
tuvių peticiją . Jungtinėm Tau
tom. Klebonas kun. Edv. Gra
deckas tarė žodį angliškai ir lie
tuviškai. Svarbiausia, jis iškėlė 
lietuvių kalbos reikšmę lietuvių 
tautai; pažymėjo jos* senumą. Ki
ti svečiai taip pat tarė šiltus ir 
reikšmingus žodžius.

Dr. Henrikas Lukaševičius 
skaitė įdomią paskaitą. Nupasa
kojęs, kaip okupantas Lietuvą - nas. Virginija Liūdžiūtė pade- 
naikina, prelegentas paklausė, 
kuo mes, gyvenantieji laisvėj, 
galim tėvynei padėti. Pirmiau
sia, sako, lietuviai turi kalbėti, 
šaukti už pavergtus brolius ir se
seris, brautis į spaudą, televizi
ją, kur tik galima. Taip pat ne
blogai čia įsikūrę lietuviai turi 
aukoti Lietuvos vadavimo rei
kalam. Kalbėtojas ragino mus iš
likti tokiais, kokiais esam, ir to
kiais išlaikyti savo vaikus. Tie
sa, sako, daug lietuvių daro vis
ką per lituanistines mokyklas ir 
per spaudą. Bet daug lietuviš
kojo jaunimo dingsta per miš
rias vedybas. Sako, nenuvertin- 
kim patys savęs, nes lietuviai 
yra tikrai mokslūs ir veržlūs 
žmonės. Šiame krašte, pažy
mėjo, yra daugiau lietuvių pro
fesorių, negu jų buvo visoj Lie
tuvoj.

toju dr. Henriku Lukaševičium. 
Jo kalba buvo patraukli, įdo
mi ir neilga. Kad daktaras susi
rinkusius savo kalba sudomino, 
galima spręsti iš absoliučios ty
los salėj, jam kalbant, ir nuo
širdžių plojimų, kalbą baigus.

Pertraukos metu aukų surink
ta $471.25, truputį daugiau ne
gu pernai. Po $25 aukojo Gruz
džiai, Lipčiai, Šauliai ir Vaiš- 
niai, po $20 — L.M.K.F. klu
bas, A. Ramanauskas, dr. H. Lu- 
kaševičius, po $15 — Leikai,
Valiukai, Vėbrai, SLA 142 kp.

Meninę programą atliko New 
Britaino Šv. Andriejaus para
pijos vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Jono Beinoriaus, ir vieti
nių mergaičių grupė, vado
vaujama Gitos Męrkevičiūtės. 
Ši mergaičių grupelė buvo pa
puošalas rimtai atrodantiem 
choro vyram ir malonus aidas 
jų dainom. Mažėjančios jėgos 
jaučiamos, bet toks jaunų mer
ginų — Danguolės Jonynai
tės, Gitos Merkevičiūtės, Viktu- 
tės Kronkaitytės ir Dainos Žem- 
liauskaitės — pasirodymas - 

Bažnyčioj pirmą kartą skambėjo 
lietuviška giesmė

Ankstyvesniais metais Vasario 
16 minėjimai Lake Worth bū
davo be pamaldų.

Šiais metais, nenuilstamo ini
ciatoriaus V. Maziliausko dėka, 
iškilmės buvo pradėtos, kaip de- 
ra, pamaldomis bažnyčioj. Va
dovaujant iš St. Petersburgo iš
kviestam chorvedžiui Lingiui, 
visa bažnyčia per mišias giedo
jo.

Lietuviška giesmė šioj bažny
čioj skambėjo pirmą kartą. .Be
giedant - “Pulkim ant kelių”, 
ne vienam nuriedėjo ašara. ' ‘

Mišias aukojo kun. Albinas 
o<nc ^unuMd uvi izaz.- Bielskis. Pritaikytą pamokslą
S 252.95KXi<^i^1788^5 pas^ 
dok ■ • •>» V.?; w ...o* ......... — S*'

Meninėj programoj pasirodė 
muz. J. Beinoriaus vadovauja- 
fnas ir diriguojamas befniukųbr- 
kestras. Po to mergaičių kvarte
tas Ramunėlė padainavo tris dai-

Po oficialiosios dalies ir pa
skaitos buvo renkamos , ąųkos. 
Lietuvos vadavimo reikalam.,. 
Salėj jų surinkta 536 dol., baž-

klamavo Maironio eilėraštį “Vil
nius”. Aldonos Stasiukevičie- 
nės-Kaminskaitės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pašoko tris 
tautinius šokius. New Britaino 
moterų sekstetas Svajonė padai
navo dvi dainas. Vyrų choras pa
dainavo tris dainas. New Britai
no mišrus choras, vadovaujamas 
muz. J. Beinoriaus, taip pat pa
dainavo tris dainas.

New Britaino lietuvių būre
lis šios šventės proga nupirko 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčiai Lietuvos vėlia
vą. Tad klebonas kun. Edv. Gra- 
deckas būrelio vadovei Daratai 
Gužauskaitei už vėliavą padėko
jo per pamokslą.

Pažymėtina, kad Lietuvos vė
liava buvo iškelta ir viršum New 
Britaino miesto rotušės.

paskatina pavargtųjų šankų dar 
nenuleisti. *.}(C*

Po programos buvo šilta va
karienė, paruošta Elenos Janu
laitienės, Emilijos Šaulienės ir 
Vlados ‘ Žemliauskienės. Pyra
gais pasirūpino ir aukas bu
fetui surinko Vanda Gruz- 
dienė. Loterijai tortą ir savo 
rankų darbo skraistę 
Alicija Biknaitienė.

Vasario 16 The New 
Register atspausdino vedam 
Lithuania’s.* > Hopes For 
Freedom. Anksčiau badavo la 
bai gerai, jei patekdavom į laiš
kų skyrių. New York Times ir 
šio laikraščio vedamieji jau la
biau sudomino amerikiečius. Iš 
Yale universiteto politinių 
mokslų departamento profeso
riaus gautos N-Y.T- vedamoji 
iškarpos su laiškučiu: H e re are 
some copies of the N.Y.T. ėdi- < 
toriai. It is a fine one. Best 
to you all. ; ■ ..

Albina Lipčienė

Baltuose Rūmuose vasario 15 įvykusio priėmimo metu JAV LB c.v. narė Aušra Mačhilaity- 
tė-Zerr ir, LB ryšininkas prie valstybės departamento Algimantas Gureckas įteikia prez. 
Nūono specialiam patarėjui Michael Balzano (kairėje) dokumentinę medžiagą, liečiančią 
katalikų Bažnyčios persekiojimą pavergtoj Lietuvoj 1971-2 metais. LB atstovam buvo paža
dėta su dokumentacija supažindinti prez. Nhroną. Šiomis dienomis M. Balzano prezidento 
buvo nominuotas Taikos Korpuso vadovo pareigom.

LAKE WORT, FLA.

Lietuvių Klubas minėjo
' Vasario 16-ąją !

Kaip kiekvienais, taip ir šidis 
metais (gyvuoja jau penkti me
tai) Lietuvių Klubas minėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę. Minėjimas įvyko Lake 
Worthe vasario 17. Dalyvių bu
vo netoli šimto. Programa buvo 
labai tinkama ir įvairi.

Vadovaujant Anitai Kams- 
Navickaitėi, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. Albinas Bielskis sukal
bėjo invokaciją, Buvęs Lietu
vos seimo atstovas J. Kudla per
skaitė Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą.

Klubo pirmininkas A.M. Au- 
gūnas savo gražioj kalboj sumi
nėjo Amerikos senakurių lie
tuvių nuveiktus didelius dar
bus Lietuvos reikaluose. Pagrin
dinis kalbėtojas Vytautas Stanci
ką vaizdžiai nupasakojo Lietu
vos vargus nepriklausomybės 
kovose. Dar kalbėjo Povilas 
Kfikšys, šaulių atstovas iš Juno 
Beach.
š Koncertinę programos dalį at

liko solistė Anita Kams — Na
vickaitė iš Miami, Fla. Labai dė
kui jai už tokį didelį patarna
vimą Lietuvių Klubui ir dar be 
atlyginimo.

Gražiai padeklamavo dienai 
pritaikytas eiles dešimties metų 
mergaitė Andiėja Zotovaitė.

Minėjimo programai vado
vavo komisijos pirmininkas An
tanas Rugis, o jį pavadavo Klu
bo pirmininkas A. M. Augfl- 
nas.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinkfar450 dol.

Lietuvių Klubas progresuoja ir 
auga

Lietuvių Klubo nariai dau
giausia yra naujakuriai lietu
viai pensininkai. Ankstesnės 
kartos narių šiame klube yra vos 
apie dešimtį. Prie ankstesnės 
kartos priklauso ir ilgametis vi
suomenės veikėjas, šio klubo or
ganizatorius A.M, Ąugūnas. Jis 
jąupenkti metai šiam klubui pir- 
nr^runkauja ir yra didžiumos 
naujakuriu mėgstamas (turi, 
žinoma, ir priešų).

Ocean Drive, Juno Beach. Lin
kime geriausios sėkmės jauniem 
kanadiečiam. O gražiajame La
ke Worthe Bernardas ir Rūta 
Galinaičiai vos prieš metus pir
ko motelį su labai gražiu gyve
namuoju namu, o dabar ką tik 
baigė statyti apartamentą. Adre
sas: 1509 Federal Highway, La
ke VVorth.

Lietuvių Klubas labai smar
kiu šuoliu progresuoja ir auga. 
Auga ne tik narių skaičium, bet 
ir kilniais, pavyzdingais darbais. 
Neseniai jis paaukojo 200 dol. 
Bražinskų bylai.

Lietuviai, lankydami Floridą, 
apsistokite tik lietuvių mote
liuose. Kairios mažesnės, kaip 
paskitataučius, o malonumo ir 

Yįfjbant apie Tomkus,' neįgali- \ pat’ogurrio' daūgddugiaū.Kvtė- 
ra ^paririnėfi ’fr PilypUiričiųčia višiii A.M.Abgfiliaš ii V.

Stambiausias L. Klubo organi
zatorius ir palaikytojas yra 
Sapphire Motor Lodge motelio 
savininkas Vytautas Tomkus. Jis 
yra ne tik pasiaukojęs šio klu
bo darbuotojas, bet geras orga
nizatorius ir kitose srityse. Jam 
priklauso nuopelnas ir už Juno 
Beach didokos lietuvių koloni
jos suorganizavimą. Tomkus ten 
apgyvendino jau daugiau kaip 
dvidešimt lietuvių šeimų. Kiti 
turi nusipirkę žemės sklypus ir 
rengiasi ten statyti namus. Vė
liausiu metu Juno Beach mies
telyje nusipirko “kondomini- 
ją” d r. Vytautas Avižonis ir dr. 
Jauniškis. Dabar laukiam c(r. 
Jankausko.

na'riepaminėn'frPiiypUvičiųčia visus A. M. Augūnas ir V. 
su Dirsiais, kurie tik praėjusį Tomkus. Patarimai ir nurodymai 
rudenį netoli Tomkų pirko di- nemokamai.
delį, kelių dešimčių vienetų, A.M. Augūnas

STAMFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

dieną šiais metais paminėjo 
Stamfordo ir aplinkinės radijo 
stotys, paskelbdamos guberna
toriaus proklamaciją Vasario 16 
proga ir pakartotinai garsin- 
damos Lietuvių Bendruome
nės ruošiamą minėjimą Glen- 
brookCommunity Center salėje. 
Minėjiman, kaip ir kiekvienais 
metais, susirinko visi šios apy
linkės lietuviai, atsivesdami ir 
vieną kitą draugą amerikietį. 
Aušra Zerr-Mačiulaitytė, JAV 
LB centro v-bos narė, atvykusi 
iš Philadelphijos, savo žodyje 
labai vaizdžiai nušvietė lietu
viškojo veikimo prasmę, sun
kumus ir laimėjimus ir ryškiu 
pavyzdžiu skatino visus ir to
liau, nepametant galutinio ir 
svarbiausio tikslo — Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
kelti Lietuvos vardą kiekviena 
pasitaikančia proga, išnaudojant 
visas priemones. Ponas Preke-

Vasario
AIDAI

Straipsniai: A. Zubas — Rusi
fikacija Sovietų Sąjungoje; J. 
Eretas — Administracijos Kursai 
Kaune 1925-1926 metais; A. 
Paškus — Teilhard’o krikš
čionybė; V. Vaitiekūnas — 1972 
metai mūsų ir tarptautinėj po
litikoj.

Iš grožinės literatūros: D. Sa- 
dūnaitė — Eilėraščiai; R. Alšytė 
— Eilėraščiai; S. Geda — Eilė
raščiai.

Apžvalgoje: J. B. Laučka — 
33-joJAV prezidento vieta isto
rijoje (H. S. Truman); Dgv. — 
Ne w York o Dailininkų Sąjungos 
paroda; Mūsų buityje.

Recenzijos: St. Raštikis 
Kovos dėl Lietuvos nepriklauso
mybės 1918-1919 m. (K. Ališaus
ko); O.Gm. — Apie M. Pečkaus- 
kaitę vokiečių kalba (K. Gulbi

motelį ir, jį puikiai atremontavę, 
dabar nuomoja. Motelio pavadi
nimas: Ocean Lodge Motei, 570 

ris labai nuotaikingai padekla
mavo keletą eilėraščių, ir, už
baigus oficialiąją dalį giesme 
“Marija, Marija”, susirinkusieji 
toliau vaišinosi prie ponių pa
ruoštos kavutės ir pyragai
čių. Salėje buvo išstatyti lietu
viškos tautodailės eksponatai;' 
norintieji galėjo įsigyti lietuviš
kų knygų ir plokštelių. Išlai
dom ir aukom sudėta arti 200 
dolerių, kurie bus paskirstyti 
pagal aukotojų pareikštą valią.

Šia proga norėtųsi pastebėti, 
kad maža Stamfordo lietuvių 
kolonija be didelių skausmų 
baigia praeiti “Generation Gap” 
laikotarpį. Nors skaičium ir 
nedidėja (mirusių neprikelsi), 
bet įsijungiančios jaunos jėgos 
lengviau sugeba įgyti Lietuvos 
reikalui palankių draugų laik
raščių redakcijose, radijo sto
tyse ir visuomenėj bei valdžios 
įstaigose, o tas yra naudinga ir 
Lietuvai ir lietuviam.

Vienas iš Senesniųjų

no); K. Skrupskelis — “Buržua
zinė filosofija” sovietiniu žvil
giu (R. Skaisgirio); Pr. Visvydas 
— Nuostabus Sigito Gedos vaiz- 
dynas.

Viršelio 1 psl. — Irena Šim
kienė: Rūpintojėlis (akmuo), 4 
psl. — Jadvyga Paukštienė: 
Draugystė (piešinys).

Šis numeris iliustruotas J. 
Paukštienės darbų nuotrau
komis. Be to, L. Gutausko ta
pytas S. Gedos portretas, Admi
nistracijos Kursų,* ateitininkų 
konferencijos nuotraukos.

Redaguoja — d r. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai, leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja T. Be n venų tas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.
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BALFO REIKALAS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
A

'6

Balfo iškėlimo iš New Yorko 
reikalas gyvas ne nuo šiandien. 
Tačiau šiandien jo sprendimas 
gavo lig šiol lietuviam neįpras
tą būdą.

Šiame laikrašty siūlymas iš
kelti Balfą iš Nevv Yorko buvo

linę reikėtų iškelti į Chicagą, 
bet šis klausimas buvo atidėtas. 
Per paskutinius keletą metų kai 
kurie Chicagoj gyveną asmenys 
pradėjo varyti propagandą per 
spaudą ir Balfo seimuose bei 
direktorių suvažiavimuose už 

įvertintas kaip “žalingas Balfo Balfo būstinės perkėlimą į Chi- 
reikalui” (Darbininkas 1972 bir- cagą. * L _

Ligi šiol lėmė argumentas, 
kad Balfo būstinė turi būti ne 
ten, kur daugiausia ir tirščiausia 
apgyventa lietuvių, bet ten, kur 
jis, gali geriausiai atstovauti 
mum visiem karitatyvinėse or
ganizacijose;' kur ym pigesnės 
sąlygos gėrybėm persiųsti, o tai 
yrą geriausia iš Nevv Yorko. Pa
galiau Balfo pareigūnai dažnai 
būna kviečiami į~ pasitarimus - 
Washingtone, tad ir tuo atveju 
arčiausia yra iš Nevv Yorko.

Kitaip išėjo Detroito seime. 
Balfo centro būstinės perkėli
mo iš Nevv Yorko klausimas 
buvo įtrauktas į darbotvarkę ir 
balsuotas; 42 balsais prieš 35 
buvo nubalsuota Balfo įstaigą 
perkelti į Čhicagą. Chicagos, 
Detroito ir jų apylinkių skyriai 
pristatė daugiausia atstovų, o be 
to, seimas buvo triukšmingas ir 
kai kuriais atvejais net sunkiai 
sukalbamas.

Dar viena būdinga pastaba: 
senoji centro valdyba, ruošda
ma seimą, išsiuntinėjo visiem 
skyriam atstovų įgaliojimų blan
kus, kur tarp kita ko pažymėjo 
du klausimus: “Pasitarę dėl Bal
fo būstinės4kėlimo į Chicagą ar 
jos palikimo New Yorke, nutarė
me ir įgaliojame savo atstovus 
balsuoti už: palikimą New Yor
ke ar perkėlimą į Chicagą”. 
Suvažiavę atstovai iš 20 skyrių 
atsivežė įgaliojimus, ir .. .11 
skyrių valdybų pasisakė už pali
kimą New Yorke, o tik vienas 
skyrius pasisakė už kėlimą į 
Chicagą, gi 8 skyriai paliko šį 
klausimą atvirą. Į visus tuos 
duomenis seimas dėmesio ne
kreipė.

Atsižvelgdama į aukščiau iš- 
įregįsįruęta, Illinois r valstybės dėstytus motyvus, dėl kurių BąJ- 
sekretoriatė. Tad Baltas pirmuo- fo centro būstinė tūrėtų likti , 
sius savo gyvavimo žingsnius 
pradėjo Chicagoj. Bet atsi
žvelgiant į tai, jog visų didžių
jų šalpos organizacijų centrai 
buvo ir yra New Yorke, be to, 
gėrybių išsiuntimas į Europą 
buvo ir yra pigesnis ir patoges
nis iš New Yorko, Balfo direk
torių taryba 1944 rugpiūčio 13 
nutarė Balfo įstaigą įsteigti Nevv 
Yorke. Tokiu būdu Balfas buvo 
užregistruotas ir New Yorko 
valstybės sekretoriate kaip ne 
pelno organizacija, ir nuo 1944 
rugsėjo 1 Balfo įstaiga pra
dėjo veikti New Yorke. Balfas 
kaip šalpos organizacija per eilę 
metų įsistiprino ir gavo pripa
žinimą ir pagalbą iš visų Ameri
kos šalpos organizacijų. Jis tapo 
net nuolatiniu Amerikos pa
grindinių šalpos organizacijų 
nariu. Visa širdim Balfą rėmė 
ir remia lietuviai, gyveną Ame
rikoj; beveik kiekviena lietuviš
ka kolonija Amerikoj turi Balfo 
skyrių, o Chicagos lietuviai su 
plačiom apylinkėm, viso 14 sky
rių — įsteigė net savo apygar
dą, per kurią siunčiama dalis 
siuntinių, išskyrus į Suvalkų tri
kampį, nes šių siuntinių siunti
mas iš New Yorko yra perpus 
pigesnis.

Balfui rūpi ne vien šalpos dar
bas. Balfo centras rūpinasi taip 
pat lietuvių teisine pagalba, pa
likimų bylose rūpinasi teismuo
se apsaugoti palikimus Ameri
koj nuo Sovietų užgrobimo.

Kaip žinoma, pereitais me-, 
tais spalio 28-29 Detroite įvyko 
Balfo seimas. Į seimą, pagal į- 
status, kiekvienas skyrius turi 
teisę siųsti nuo kiekvienų 25 
narių vieną atstovą ir kiekvie
nam atstovui skyriaus valdyba 
turi įteikti įgaliojimą seime da
lyvauti. Tačiau pagal įstatus visi 
atstovai turi prisiųsti savo įta- 
liojimus ne vėliau kaip 14 dienų 
prieš seimą į centro valdybos 
būstinę — užsiregistruoti. Šito 
nuostato eilę metų nebuvo lai
kytasi, tačiau Balfo seimuose iki 
tol nebuvo svarstomi esminiai 
Balfo egzistavimo klausimai, tai 
niekas ir nereiškė jokių protes
tu

1966 Balfo seime New Yorke 
jau buvo balsų, jog Balfo būs-

želio 23). Bet kai seimas vis dėl
to nutarė iškelti, tai būdas iš
laikyti Balfą New Yorke šau
kiantis amerikiečių teismo pa
galbos buvo įvertintas neigiamai 
(Darbininkas 1973 vasario 2).
/ Kai paaiškėjo, kad Balfo reika
lų lig šiol tebeina nesusiprati
mai; redakcija kreipėsi į abi be
sibylinėjančias puses su eile 
klausimų.

1973 kovo 1 buvo pasiųsti dr. 
Eugenijui Noakui, Balfo 100-jo 
skyriaus pirmininkui, toki 
klausimai:

1. Ar tiesa, kad New Yorko 
Balfo 100-jo skyriaus valdyba 
ėmėsi iniciatyvos kreiptis į fe
deralinį teismą Balfo reikalu?

2. Jei taip, ką valdyba skun
džia, kuo kaltina, ko siekia?

3. Kuriais argumentais savo 
kaltinimus bei siekimą remia?

■ 4. Ar New Yorko 100-jo sky
riaus valdyba, prieš kreipdamasi 
į teismą, mėgino savo siekimą 
ir argumentus pateikti seime iš
rinktajai centro valdybai ir kokio 
atgarsio iš jos susilaukė?

5. Kokių rezultatų sulaukta lig 
šiol iš teismo?

6. Ar kilusi byla dėl Balfo 
nesustabdė Balfošalpos eigos?

Į tuos klausimus buvo ne tie
sioginiai atsakymai, bet 5 pusla
pių raštas.

Gerb. Pone Redaktoriau,
Malonu, kad “Darbininko” re

dakcija pirmoji kreipėsi į mane 
paaiškinimų.

Pirmiausia turiu pažymėti, jog 
kaip daugeliui žinoma, Balfas, 
kaip vienintelė lietuvių šalpos 
įstaiga, buvo įsteigta jau 1944 
pradžioje ir tais pat metais buvo

New Yorke, New Yorko 100 sky
riaus valdyba ėmėsi iniciatyvos 
Balfo būstinės iškėlimą iš New 
Yorko sustabdyti. Skyriaus val
dyba nerado galimu kreiptis į 
naujai išrinktą centro valdybą 
minėtam klausimui dar kartą 
apsvarstyti, turėdama davinių iš 
Detroito seimo kaip aštriai ir be
sąlyginiai perkėlimo klausimas 
buvo diskutuojamas ir kaip buvo 
pasiruošta tam seimui. Tad liko 
vienintelis ir nemalonus kelias 
kreiptis į amerikiečių teismą, 
nes Balfas kaip inkorporuota or
ganizacija yra faktinai amerikie
čių įstaigų prižiūrima. Šia proga 
turiu pažymėti, kad joks lietu
viškas garbės teismas nebūtų 
kompetentingas šitai bylai 
spręsti. Skyriaus valdyba krei
pėsi į federalinį teismą panai
kinti neteisėtai sušaukto, prieš
taraujant Balfo įstatam, Balfo 
seimo nutarimus, nes skyrių at
stovai neprisiuntė savo įgalioji
mų į centro būstinę 14 dienų 
prieš seimą.

Byla iškelta senajai centro val
dybai — kun. V. Martinkaus 
asmenyje ir naujajai centro val
dybai — M. Rudienės asmeny
je. Ir vieni ir kiti kaltinami su
šaukiant ir pravedant seimą ne
silaikant įstatų. Mūsų iškeltoji 
federaliniam teisme byla buvo 
sustabdyta, nes federalinis teis
mas pripažino tą bylą esant ne 
jo kompetencijoj. Dabar ši byla 
pervesta į New Yorko valstybės 
aukščiausiąjį teismą, ir greitu 
laiku tenka laukti teismo vieno
kio ar kitokio pasisakymo.

Į tamstos klausimą, ar kilusi 
byla dėl, Balfo nesustabdė Bal
fo šalpos eigos, galėčiau tik at
sakyti, jog iki vasario mėn. cent
ro valdyta galėjo normaliai rū
pintis šalpa. Senoji centro valdy
ba, turėdama savo tarpe senų ir 
prityrusių administratorių, iki 
šiol nerado galimu naujajai cent
ro valdybai perduoti įstaigos 
bylų, kartotekų ir fondų, iki ne
pasibaigs teisme iškelta byla, 
kad tuo būdu nebūtų sudaryta 
be reikalo didelių išlaidų. O 
naujoji centro valdyba nekan
triai ir neapdairiai visą laiką 
veržiasi pradėti darbą, nežiūrint 
į tai, kad ji įstaigos nėra pėrė-

.»atri ’ į
muši. Jau nua sausio 2 apie 
save oficialiai pranešė visiem 
skyriam ir spaudai. Be to, pra- J 
nešė Brooklyno pašto įstaigai, 
kad visą Balfo korespondenciją 
siųstų į Chicagą. Bet pašto valdy- i

iš vietos (senosios C.V-bos), iki 
šiol visą paštą tebesiunčia senu 
adresu. ! tį

Vasario 7 naujosios centro 
valdybos pirmininkė su sekreto
rium atvyko į Balfo centro būs
tinę Brooklyne ir, visiem Balfo 
tarnautojam' -stebint, susikrovė 
apie 3 lagaminus bylų ir išsive- 
šė. Naujoji centro valdyba, ne
perėmusi centro įstaigos, pasi- j 
darė sau Balfo antspaudą ir 
pranešė visiem bankam savo, 
kaip naujo savininko, adresą bei 
prisiuntė naujus parašus pini
gam išsimti. Tokiu budu užda
rė visus kreditus senajai centro 
valdybai. -----

Kalbant Balfo centro būstinės 
namo išlaikymo klausimu, turiu 
stebėtis, kokiais duomenimis 
naujosios centro valdybos pirmi
ninkė remiasi tvirtindama, jog 
namo išlaikymas Brooklyne 
duoda per metu $2000 nuostolių 
(taip tvirtino savo pareiškime 
federaliniam teisme), o pasta
ruoju metu “Draugo” skiltyse 
savo duotam pasikalbėjime — ši 
suma pakilo net iki $3000 nuo
stolių metam.
Teisybė yra tokia. 1968-70 lai

kotarpyje namas davė pelno per 
metus vidutiniškai per $1000, 
už kuriuos Balfas turėjo reikalų 
vedėjo butą, raštinės patalpas,

Michigano gubernatorius William G. Milliken Vasario 16- 
tos proga pasirašė atitinkamą proklamaciją, kurią Detroito 
lietuvių delegacijai įteikė gubernatoriaus pavaduotojas Ja
mes Brickley. Iš k. Algis Zapareckas, Vincas Tamošiūnas, 
Rosita Biliūnaitė, gub. pav. J. Brickley, Elzbieta Paurazienė 
— delegacijos vadovė, Antanas Sukauskas, Regina Juškai
tė, Vladas Selenis.

sandėlį su šildymu, šviesa, van
deniu ir švaros palaikymu. 1971- 
1972 laikotarpyje namas davė po 
$900 pelno metam su tom pa
čiom sąlygom kaip praeityje.

Dr. Eugenijus Noakas

Darbininko redakcija kreipėsi 
su klausimais kovo 14 ir į nau
jos centro valdybos pirmininkę 
p. M. Rudienę. Jos atsakymai 
pasiekė redakciją, kai šis Dar
bininko numeris jau buvo veža
mas spaustuvėn. Su p. M. Ru
dienės atsakymais skaitytojus 
supažindinsime kitame nume
ryje.

nepasiliekant sau nieko nei už 
prakalbėtą telefoną, nei už pra- 
važinėtą benziną bei sugaištą 
laiką.

Solidarumo įnašus apylinkėj 
susimokėjo tik 43 proc. narių, 
o jaunimo kongresui skirtą 1000 
dol. kvotą apylinkė laimingai 
net perviršijo (11 žmonių sudė
jo net 76 proc. tos kvotos).

-jRy^rum .okupuotos.. Lietu
vos 17,000 peticija ir Romo Ka
lantos gyvybės auka, kun. P. 
Totoraitis pasistengė supa
žindinti Newarko arkivyskupą 
Boland su apylinkės valdybos 
raštu tuo reikalu, ir arkivysku
pas paprašė visus jam priklau
sančius klebonus į birželio 17 
ir 18 aukojamas mišias įtraukti 
ir sovietų engiamų lietuvių rei
kalą. Tas įvykis vedamuoju bu
vo paminėtas ir arkivyskupijos 
laikraštyje “The Advocate”. Bė 
to, vyčių veikėjas Pranas Vaš
kas iš miesto burmistro išsirū
pino birželio 15 paskelbti lietu
vių gedulo diena.

Veiklai pagyvinti apylinkės 
valdyba praktikuoja įvairių da

NEWARK, N. J, 
LB APYLINKES METINIS ’ 

SUSIRINKIMAS
Švč. Trejybės parapijos salėj 

sausio 28 įvyko metinis LB apy
linkės narių susirinkirųąs, su
traukęs netoli šimto dalyvių.j

Malda ir įvadiniu žodžiu su- 
t--- TZTTTmę -ruram
cepirmininkas kun. Petras Toto
raitis (pirmininkas A.S. Trečio
kas dėl. žmonos ligos . susirin
kime negalėjo dalyvauti). Susi
rinkimo pirmininku buvo. pa
kviestas Kazys Trečiokas, se
kretore — Viltis Butvydienė.

Apylinkės darbų apžvalgą pa
darė valdybos sekretorius V. 
Vaitiekūnas. O 1972 kiekvienai 
apylinkei buvo didelių darbų 
metai, nes reikia atsiminti, kad 
tik apylinkių atliekami darbai 
ant savo pečių neša įvairiausias 
rinkliavas, kongresus, tautinių 
šokių ir dainų šventes ir įvai
riausius susibūrimus. Todėl ne
nuostabu, kad šios apylinkės 
valdyba savo dešimtyje posė
džių turėjo aptarti daugiau lykų, kaip kasmet dr. Rožės 
kaip šimtinę įvairių atskirų šomkaitės rūpesčiu suorgani

zuojamą iškylą jos sodyboj, tam 
tikro amžiaus sulaukusių apy-

klausimų. Jei apylinkės darbus 
matuoti pinigais, tai iš apylin
kės įvairiem reikalam surinktų linkįs narių pagerbimą, apylin- 
pinigų jos kasoj metų pabaigoj 'jęįS veikloj labiau pasireiš- 
liko tik apie 10 proc. Visi kiti iš- kusių narių apdovanojimą gė- 
keliavo ten, kam jie buvo skirti, ]ės žiedu ir pan

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

10,000 dol.: Elena Mickeliū- 
nienė, R. Hill, N. Y., anksč. 
1000.

500 dol.: R. Vildžius, Rizal, 
Filipinai, per dr. J. Kazicką.

Po 200 dol.: Petras Lanys, Eli- 
zabeth, N. J., anksč. 300; New 
Yorko Altą.

105 doL: B. V. Sutkai, R. Hill, 
N. Y., anksč. 202 (buvo pa
skelbta B. V. S t ūkai).

Po 100 dol.: Vyr. Skaučių Ži
dinys Vilija, anksč. 225; J. B. 
Mikalauskai, R. Hill, N. Y. 
anksč. 260, pažad. 500; Ed. 
Karmazinas, VVoodhaven, N. Y., • 
anksč. 10; Salomėja Solomo- 
nas, Hartford, Conn. per dr. R. 
Saldaitienę.

Po 50 dol.: A. Bačinskas, W. 
Babylon, N. Y., anksč. 100; J. M. 
Owen, Augusta, Me., anksč. 
100; H. Budres, Port Chester,

Laukiama aukų ne tik grynais Pinigais, pasižadėjimai*, bet h 
užrašais tostarnentuose. Aukas šlįstl:

N. J., anksč. 150, pažad. 300; 
Bronė Rimienė, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 210; V. Vaškūnas, Brook
lyn, N. Y., anksč. 451.

Po 25 dol.: G. R. Ridikai, R. 
Hill, N. Y., anksč. 20, pažad. 
100; J. J. Brangaičiai, Bellero- 
se, N. Y., anksč. 48, pažad. 100; 
Emilia Patrick, Milltown, N. J., 
per dr. R. Saldaitienę.

Po 20 dol.: L. Karmazinas, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. 100; 
Z.Z. Jūriai, R. Hill, N. Y., anksč. 
292; A. G. Šimukoniai, R. Hill, 
N. Y., anksč. 300.

■ Po 10 dol.: V. Butkys, Great 
Neck, N.Y., per S. Kudirkos 
šaulių kuopą, J. Vanagas, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 60, pažad. 
300; N. N. Keamy, N. J. anksč. 
160; A. Katinas, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 70, pažad. 100; J. Jan
kus, Brooklyn, N. Y., anksč. 120.

Franelacan Monaatary 
6M BuaMHėk Avanue 
Brooklyn, MX 11221

JiŠ visurJ
— Romos radijo stoties Lietu* 

vai perduodamų programų lai* 
kas pakeistas. Programos per
duodamos kas dieną po 15 mi
nučių, pradedant 6:55 vai. valę. 
Lietuvoje girdimos 70.55 m.į bangomis 3133-41.47. (E) „

— Italų laikraščiai jautriai ir
I gausiai atsiliepia į įvykius sovie- 
i tų okupuotoj Lietuvoj. Tai, pav., 
, dėl Ričardo Truskausko, vieno 
į iš 1972 gegužės mėn. demon- 
: strantų, nuteisimo dešimčiai 
i metų sunkiųjų darbų stovyklos 

pasisakė šie laikraščiai vien 
sausio 5: “H Giomale d’Italia”, 
“L’Adice”, “Roma”, “H Messa- 
gero”, “L’Unione Saida”, “Ge- 
zetta dėl Sud”, “La Nazione”, 
“La Provincia”, “H Giomale di 
Vicenza”, “11 Cittadino”, “Mes- 
sagero Veneto”. Visi laikraščiai 
pabrėžė, kad buvęs nuteistas 
kaip 1972 gegužės Kauno de
monstracijų dalyvis. (E)

— Antanas Mockapetris, nese
niai pabėgęs iš okupuotos Lie
tuvos, kur šoko Rasos ansambly 
Kauno technikume, dabar įsi
jungė į Clevelando tautinių šo
kių ansamblį Grandinėlę.

— Rochester,. N. Y., Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėj, ba
landžio 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. įvyko Stasio Santvara lite
ratūros vakaras. Stasys Santvaras 
Lietuvos raštijoj yra išėjęs ilgą

Į kelią ir palikęs jame giliai į- 
I mintas pėdas. Jis pats skaitys 
I savo poezijos ir dramos ištraukų. 
I Vyresnioji karta tikrai atsimena 
I jo Žvejus ir Kaimynus, kurie 
| su dideliu pasisekimu ir ilgai ėjo 
I Kauno valstybiniame dramos 
I teatre. Be to, jis dar turi dramų 
I ir rankraščiuose, iš kurių keletą 
I ištraukų irgi paskaitys.
I — Kazys Tautkus, LB Mel- 
I rase Parko apylinkės Talkos 
I Lietuvai komisijos nuoširdus 
I darbuotojas, laiškais kreipėsi į

Simonas Kontrimas Vokieti- Į abu Illinois valstybės JAV sė
joje 1948 m. I natorius dėl senatui tvirtinti,

s I pateiktos JAV—Sovietų—Sąjūn-1
Šį kartą Trijų Lietuvos Pre- Į gos prekybos sutarties. Į "lietuj 

zidentų medaliu ir adresu buvo 
apdovanotas Simonas Kontri
mas, idėjęs daug darbo apylin
kei atnaujinti, sudaręs jos narių 
sąrašą ir savo darbu bei auka 
parėmęs kiekvieną lietuvišką 
reikalą.

Susirinkę padėkojo valdybai 
už atliktus darbus ir paprašė 
ją dar vieną kadenciją su to
kiu pat atsidėjimu darbą tęsti. 
Valdybos nariai sutiko pasilikti. 
Tokiu būdu ir toliau lieka pir
mininku — Albinas S. Trečio
kas, vicepirm. — kun. Petras 
Totoraitis, iždininke — dr. Ror 
žė Šomkaitė, sekretoriumi — 
Vytautas Vaitiekūnas, nariu jau
nimo reikalam —Viktoras Jokū
baitis. Kontrolės komisija suti
ko pasilikti taip pat ta pati — 
Jadvyga Baltrušaitienė, Vincas 
Butvydas ir Kazimieras Šipaila.

Susirinkimui pasibaigus, apy
gardos tautinių šokių grupė, va
dovaujama Birutės Vaičiūnaitės, 
pašoko kelis tautinius šokius, 
o Rūta Raudytė pagrojo akor
deonu. Vėliau dalyviai buvo pa
vaišinti kava, sumuštiniais, šal
tiena ir pyragaičiais.

K.J.

— Aktorė Julija CijOnėlienė 
ruošia linksmą ir įdomią progra
mą Lemo n to lituanistinės mo
kyklos pavasario baliui gegužės 
5. Baliaus stalų rezervacijas 
tvarko mokyklos tėvų komiteto 
nariai Vytautas Šoliūnas (telef. 
257-6739) ir Antanas Šakalys 
(telef. 325-3676).

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Foftdo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san- \ 
dėrį, privėdusį prie Lieto-; 
vos nepriklausomybės su= 
žlugdymo. Kaina 15 dot 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

Į vių interesus aiškiai nusakantį 
K. Tautkaus laišką šen. Charles . 
Percy atsakė laišku, kuriame 
(!) dėkoja už rūpestį Rusijos 
žydais (K. Tautkaus laiške žy-

I dai specialiai nebuvo minimi) 
ir, nė vienu žodžiu Lietuvos 

•neminėdamas, prašo ir toliau 
, darbuotis sovietų žydų gerovei.
Šen. Adlai E. Stevenson III 
K. Tautkaus kreipimąsi tei
singai suprato. “Mes visi žino
me Pabaltijo žmonių kančias 
nuo tos tamsios dienos, kada ■ 
nepriklausomybė buvo atimta iš ’ 
šių valstybių, ir tikimės, kad 

' laisvės diena yra netoli. Aš dė- 
i siu pastangas, kad pasitari- 
Į muose dalyvaują atstovai turė- 
Į tų galvoje Pabaltijo gyventojus 
j ir stengtųsi kiek galima paleng- 
! vinti jų vargus”.

— Lietuviškos vestuvės, stato- 
į mos tautinių šokių grupės Gran- 
Į dies, vadovaujamos Irenos : 
Į Smieliauskienės, įvyks balan
džio 1, sekmadienį, Chicagoj, 
Jaunimo centre.

— Australijos lietuvių fondui 
vadovauja pirm. J. Meiliūnas, 
VI. Jakutis, Ig. Alekna, A. Mi-

I kaila, A. Zubras.
— Notre Dame, Ind., univer

sitete veikia Lietuvos išlaisvi
nimo frontas. Klubas buvo su- 
ruošęs lietuvių tautodailės pa
rodą. S. Lutkus tapo universite
to dienraščio vyriausiu redakto
rium. Planuoja informuoti uni
versiteto profesorius ir studen
tus apie Lietuvą. Mykolas Pau
lius yra vyriausias N.D.U. meti
nės knygos “The Dome” redak
torius. Jis paskyrė visą puslapį 
lietuvių klubui.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Britus, Lake Park, Fla., 
E. Budreikienė, Bronx, N. Y., A. 
Ziepa, Vokietija, J. Stulgys, Chi- 
cago, III., J. Mickevičius, Vokie
tija, F. Valys, Vancouver, B.C., 
P. Cidas, Oakland, Calif. Kitiem

I užsakė: L. Baltrušaitienė, Chi- 
cago, III. — dukrai Karilei, Glen- 
dale, Calif., A. .Masilionis, Cle- 
veland, Ohio — A. Baltrušaity
tei, Toronto, Ont., Canada. Svei
kinam naujus,skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pieno*

I merata pirmiem metam tik 7 dol.
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Mieli Broliai ir Sesės!
Mieli Broliai ir Sesės,

šį mėnesį “Skautų Pastogė” 
gyvuoja šio laikraščio puslapiuo
se jau penkeri metai. Tai nema
žas laiko tarpas. Daug visokių 
įvykių buvo aprašyta šiame 
skautiškame puslapyje, daug ja
me tilpo pranešimų, aprašymų, 
žinių, daug veidų matėme nuo
traukose. Tikimasi, kad tai tę
sis ir toliau su mielų bend
radarbių pagalba.

Šia proga noriu ypatingai pa
dėkoti visiem bendradarbiam, 
kurie parturtino šį vienintelį 
rytiniame pakraštyje skautų pus
lapį savo rašiniais bei nuotrau
komis. Sunku būtų suminėti 
visus pavardėmis, nes jų buvo 
beveik iš kiekvienos šio rajono 
vietovės, buvo net iš tolimos 
Kalifornijos, Chicagos ir net iš 
užsienio. LSS-gos Tarybos 
pranešimai taip pat dažnai pa
sirodydavo šio puslapio skiltyse. 
Ypač buvo malonu matyti ir jau- 

.nųjų aprašymus, iš kurių galima 
spręsti, kad su laiku atsiras nau
jų korespondentų, kurie savo 
laiku subręs į gerus spaudos 
bendradarbius.

Visiem ir visom, kas tik bet 
kokiu būdu prisidėjo per praėju
sius penkerius metus prie šio 
skautiško puslapio užpildymo, 
priklauso nuoširdi padėka. Taip

LSS Jubiliejinės 
stovyklos reikalu

Po ilgesnių pasįtarimų bei 
svarstymų LSS Tarybos Pirmi- 
ja nutarė LSS-gos 1973 jubilie
jinę stovyklą ruošti BSA Beu- 
mont stovyklavietėj, prie Cleve- _dom; 
land, Ohio. Stovykla įvyks rug
pjūčio 19-29.

Beumont stovyklavietė lai
koma viena geriausių ir moder
niškiausių BSA stovyklaviečių. 
Stovyklos reikalu pasitarimus 
vedė v.s. V. Jokūbaitis, drauge 
jis kalbėjosi ir su kitais LSS va
dovybės nariais. Jau galutinai 
paaiškėjo, kad LSS-ga gali ten pasirengti ir gerai atstovauti sa- 
ruošti jubiliejinę stovyklą.

Pagrindinai nusistatyta, kad 
JS skirstysis į Bendrijos, Seseri
jos, Brolijos bei Akad. Sk. Są
jūdžio stovyklas, kurios savo ke
liu susidės dar iš mažesnių pa- 
stovyklių.

Programos reikalu nusistatyta, 
kad ji bus skautiška, pagrįsta 
jubiliejinių metų bei kitų įvykių 
aktualijomis, plačiai išreiškianti 
lietuviškosios skautybės auklėji
mo, veikimo, užsiėmimo užda
vinius. Todėl visi užsiėmimai, 
parodėlės, darbeliai, įrangos, 
žaidimai, laužai ir t.t. bus kūry
bingi skautiškosios nuotaikos ir 
lietuviškosios dvasios reiškiniai.

Naujoji LSS vadovybė perims 
visus reikalus į savo rankas to
liau ruošti mūsų jubiliejinę sto
vyklą.

-‘v*

Mažosios paukštytės ruošiasi Kaziuko mugei. Nuotr. G. Peniko

Per skautybę— lietuvybei!

Skautų Pastogės redaktorė 
ps. B. Kidolienė. Nuotr. G. Pe
niko

pat nuoširdi padėka priklauso 
“Darbininko” redakcijai, lei
dusiai pasinaudoti laikraščio 
puslapiu, kad galėtume visuo
menei pristatyti skautiškuosius 
uždavinius, pranešimus ir žinias 
iš mūsų veiklos.

Nuoširdus skautiškas ačiū vi
siem!

Budžiu
ps. B. Kidolienė

Skautų Pastogės red.

Šiuo tarpu svarbiausia: ruoštis 
dalyvauti stovykloj;

a) kaupti lėšas stovyklos mo
kesčiui, kelionės ir kitom išlai-

b) susitvarkyti, papildyti ar 
naujai įsigyti — tiek asmeninį, 
tiek vienetų stovyklinį invento
rių bei reikmenis;

c) jau dabar užsiimti ir uoliai 
ruoštis gražiai, turiningai, lietu
viškai ir skautiškai dalyvauti vi
sose JS programose;

d) gerai susiorganizuoti, gerai 

vo vienetam, tuntam — vieti- 
ninkijom bei vietovėm;

e) iš anksto įveikti visus kliu
vinius ir būtinai dalyvauti jubi
liejinėj stovykloj.

J ūbi liejinė£sto vykioj visi ir vi
sos reikalingi, nes ta stovykla 
yra viso mūsų lietuviškojo skau
tybės sąjūdžio stovykla!

Sesės ir Broliai, Vadovės ir 
Vadovai, visi didžiosios Lietu
vių Skautų Sąjungos nariai ir 
narės, — tvirtu šuoliu į jubilie
jinę stovyklą!

v.s. A. Saulaitis

Skautų renginiai Philadelphijoj
Kaziuko mugė — įvyks balan

džio 15, Verbų sekmadienį. Bro
liai, sesės ir židinietės jau kuris 
laikas planuoja ir ruošiasi šiai 
metinei šventei.

Mugėje turėsiihe: knygų ir

Sveikinimai “Skautų Pastogei"
“Skautų Pastogei” ir jos re

daktorei, penkmečio proga siun
čiame nuoširdžius sveikinimus 
iš Philadelphijos.

Nors ir nebuvau nuolatinė 
“S. Pastogės” bendradarbė, bet 
retkarčiais painformuodavau 
apie mūsų vietovės veiklą. To
dėl, pasinaudodama bendradar
bių privilegija, noriu pareikšti 
keletą minčių šios sukakties pro
ga.

Peržvelgus penkmetį, pama
tysime, kad paukštytės-villdukai 
išaugo į skautus-skautes, gelton- 
šlipsiai į subrendusius mėlyn- 
šlipsius. Tai jau didelis pasi
keitimas jauno žmogaus ar vai
ko gyvenime. Tačiau “Skautų 
Pastogė” išsilaikė tokia pati vi- 

Skautai pamaldų metu Maspetho lietuvių parapijos bažnyčioj.
Nuotr. G. Peniko

DĖL KNYGOS — 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”

LSS Tarybos pirmijai apsi- , • - -
ėmus leisti v.s. Petro Jurgėlos > JU.S uar ”eI

x. ,. . . , f, . bet jau gauta finansinėsparuoštą lietuvių skautybės 
ideologijos, veikimo bei istori
jos knygą “Lietuviškoji Skau- 
tija”, pernai v.s. Alfonsas Samu
šis New Yorke LSS Tarybos viešumą ir kreipsis: 
Pirmijos buvo išrinktas organi
zuoti ir Vadovauti knygos leidi
mo vajui —

populiarinti leidinio reikalą, 
kviesti mecenatus knygos lei

dimui finansuoti,
iš anksto rinkti knygos pre- labai nuoširdžiai prašydamas 

numeratas,
platinti jau išleistą knygą,
visais būdais kaupti lėšas šiam 

didžiuliui veikalui išleisti ir rū
pintis kitais tos rūšies reikalais.

V. s. A. Samušio rūpesčiu 
sudarytas ir pagrindinis “Lietu
viškosios Skautijos” vajaus ko
mitetas. Į jį įeina:

pirmininkas — v.s. Alfonsas 
Samušis, sekretorė — ps. Aldo
na Cekienė, iždininkas s. Juozas 
Bružas ir renginių vadovė — s. 
Irena Vilgalienė. LS vajaus ko
mitetas jau paruošė konkrečių 
projektų LS vajaus reikalu.

“Lietuviškoji Skautija” — vei
kalas stambus. Nežiūrint didelių 
leidimo išlaidų, pasirinkta, kad 
“Lietuviškąją Skautiją” iš anks
to užsisakant prenumeratos mo
kestį palikti tik 10 dol., nors vė
liau knygos kaina gali būti apie 
15 dol.

LS vajaus komiteto iždininkas 
s. J. Bružas pranešė, kad nors

plokštelių, deginimu puoštų 
medžio išdirbinių, sidabro pa
puošalų, gintaro, juostų, lietu
viškų audinių. Jaunimas parda
vinės margučius, pyragaičius, 
meduolius, grybus, saldainius ir 
savo rankdarbius. Veiks jauki 
kavinė, ir bus šilti užkandžiai.

Mugė ruošiama §v Andrie
jaus parapijos salėj. Dalyvausi
me organizuotai mišiose 10:30 
vai. ryto, o po mišių bus trum
pa sueiga ir mugės atidarymas.

Kviečiame Philadelphijos mu- 
gėn atsilankyti ir artimesnes 
vietoves, čia gal pamatysite ką 
nors naujo, ko savoj dar netu
rėjote. Lauksime visų!

Paroda — gegužės 6 Phila
delphijos skautų ir skaučių d- 
vės ruošia M. Jankausko medžio 
išdirbinių parodą. Paroda įvyks 
Šv. Andriejaus par. salėj. Atida
rymas 12 vai.

Prieš metus M. Jankauskas

sus penkerius metus. Vietovės 
neparodė didelio entuziazmo 
bendradarbiavime, ir daug kar
tų skaitydavome pačios redakto
rės užpildytą puslapį. Sveikinti
na redaktorė, kad nepabūgo ; 
šios pareigos, o vis stengėsi su
rasti medžiagos, ir puslapį už
pildyti. ..j

Atlanto Rajonas susideda iš I 
daugelio aktyvių vietovių, tad į- i 
sijunkime visi į spaudos dar
bą! Turime talentingo, gerai lie
tuviškai kalbančio jaunimo, pa
skatinkime juos įsijungti į 
“Skautų Pastogės” bendra
darbius. Nelaukime, ką duos 
“Skautų Pastogė” mum, bet visi 
padėkime jai.

ps. D. Surdėnienė, 
Philadelphia

Židiniečių paviljone vyksta prekyba. Nuotr. G. Peniko

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE

vajus oficialiai dar nepradėtas, 
w ----- j paramos

iš Bostono ir Chicagos.
LS vajaus komitetas, užbaigęs 

parengiamuosius darbus, išeis į

į visus LSS narius, ypač į va
dovus ir vadoves,

į spaudos platintojus,
į lietuvių skautų spaudos rė

mėjus ir
į visus geros valios lietuvius, 

prisidėti prie “Lietuviškosio*’ 
Skautijos” vajaus ir realiai pa
remti to skautybės kapitalinio 
veikalo leidimą.

LS vajaus komitetas, prieš 
pradėdamas vajų pilnu tempu, 
nori susidaryti sąrašus (kartote
ką) tokių taurių lietuvių, į ku
riuos būtų svarbu kreiptis, pra
šant būti LS knygos leidimo me
cenatais — paskirti stambią pa
ramą; garbės leidėjais — auko
ti mažesnę tam tikro dydžio su
mą; aukotojais — bet kokio dy
džio paramos davėjais, prenu
meratoriais — iš anksto užsisa
kančiais LS knygą.

Vietovių vadovai, vadovės ir 
kiti, norį paspartinti knygos iš
leidimą, galėtų labai patalkinti

(nukelta į 9 psl.)

Išrinkta nauja Liet. Skautų 
Sąjungos vadovybė

Jau kuris laikas, kai visus 
1972 suvažiavimo dalyvius pa
siekė suvažiavimo biuletenis 
Nr. 3. Šiuo norima ir visus LSS 
narius supažindinti su naująja. 
LSS-gos vadovybe.

Remiantis balsavimo davi
niais, pranešama, kad į LSS 
Tarybą bendruoju sąrašu išrink
ta: v.s. M. Jonikienė, v.s. F. Kur- 
gonienė, v.s. A. Namikienė, v.s. 
O. Saulaitienė, v.s. A. Saulaitis, 
v.s. V. Vijeilds. Kandidatai: s. D. 
Dundzilienė, s. A. Zaparackas ir 
v.s. A. Samušis.

Į LSS Tarybą Ak. Sk. Sąjū
džio sąrašu išrinkta: v.s. fil. L. 
Grinius, v.s. fil. B. Kviklys, t.n. 
ps. D. Kotzonienė, fil. s. R. Mo
lienė. Kandidatai: fil. ps. A. 
Juodikis, fil. ps. D. Jurgutie- 
nė ir fil. s. V. Varnas.

New Yorke turėjo savo darbų 
parodą, kuri praėjo labai sėk
mingai.-

Kviečiame visus, kurie nega
lėjo jo dalbų pamatyti, atvykti į 
Philadelphiją gegužės 6.

D.S.

Kovo 4 ne vieno nevvyorkie- 
čio buvo jau senai laukiama. Tą 
dieną daugelio kelionės tikslas 
buvo aplankyti New Yorko skau- 
tų-čių rengiamą tradicinę Ka
ziuko mugę.

Tą rytą skautai ir skautės orga
nizuotai dalyvavo pamaldose . 
Viešp. Atsimainymo bažnyčioje 
Maspeth, N. Y. Mišias aukojo 
v.s. kun. J. Pakalniškis, New 
Yorko skautų ir LSB dvasios 
vadas.

Po pamaldų ne ’tik skautai, 
bet ir gražus būrys New Yorko 
visuomenės skubėjo į Kultūros 
Židinį, kad tik suspėtų į mu
gės atidarymą.

Atidarant mugę, susirinko be
veik rekordinis dalyvių skai
čius. (Apie rekordinį skaičių 
kalbama nejuokais, daugelis tu
rėjo net palaukti lauke). Tai 
pradžiugino visus nuo didžiau
sio iki mažiausio abiejų tuntų 
skautus-es, nes tai reiškė, kad 
jų visų metų darbas ir rūpes
čiai ir vėl bus gražiai įvertinti.

Į LSS Tarybą Brolijos sąrašu 
išrinkti: s. K. Cijūnėlis, s. A. 
Glodas, j. v.s. M. Manomaitis, s. 
J. Toliušis. Kandidatai: ps. V. 
Dilba, s. Z. Jaunius ir j.ps. R. 
Kunstmanas.

Į LSS Tarybą Seserijos sąra
šu išrinkta: s. R. Česnavičienė, 
s. L. Kiliulienė, s. I. Nenortie- 
nė, s. M. Vasiliauskienė. Kandi
datės — j.v.s. A. Gasnerienė, s. 
L. Jasulevičienė ir s. A. Rama
nauskienė.

Į LSS Garbės Teismą išrinkti: 
v.s. V. Namikas, v.s. A. Pliate
ris, v.s. C. Senkevičius. Kandida
tai: v.s. I. Lukoševičienė ir v.s. 
L. Eimantas.

Į LSS Kontrolės Komisiją 
išrinkti: s. R. Jakubauskas, s. 
J. Stašaitis, v.s. V. Tallat-Kelpša. 
Kandidatai — ps. R. Poškienė ir 
s. A. Mažeika.

Ak. Sk. Sąjūdžio Vadijos Pir
mininke išrinkta t.n.s. Stefa 
Gedgaudienė, pavaduotoju — 
fil. ps. J. Šenbergas, Garbės Gy
nėju — fil. v.s. E. Korzonas.

L.S. Brolijos Vyr. Skautinin
ku išrinktas v.s. Petras Molis', 
pavaduotoju —v.s. C. Kiliulis, 
Garbės Gynėju — v.s. V. Jokū
baitis.

L.S. Seserijos Vyr. Skautinin
ke išrinkta v.s. Lilė Milukienė, 
pavaduotoja — s. I. Kerelienė, 
Garbės Gynėja — ps. A. Ce- 
kienė.

Anglijos Rajono Vadu iš
rinktas s. J. Alkis, JAV Atlanto 
raj<— ps.- B. Aleksandravičius, 
Kanados — v.s. K. Batūra, JAV 
Ramiojo Vandenyno raj. — ps. 
V. Vidugiris, JAV Vidurio rąj. 
v.s. P. Nedas ir Vokietijos rajono 
— ps. A. Veršelis.

Mugę atidarė Liet. Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininkė v.s. 
Lilė Milukienė. Pasveikinus vi
sus trumpu žodžiu ir perkirpus 
kaspiną, jį kvietė aplankyti vi
sus paviljonus ir pasidžiaugti 
skautų darbais.

Kiekviename Židinio kam
baryje virė prekyba ar loterijos 
laimės bandymai. Skautės šiais 
metais turėjo prigaminusios į- 
vairių dekoratyvinių dalykų, ku
rie atrado , pirkėjų. ? Paukštytės 
ne tik darbavosi • prie prekysta
lių, bet jos turėjo ir “Laimės 
šulinį”, kuris visą laiką buvo ap
gultas mažųjų.

Broliai pasižymėjo daugiau 
“vyriškuose” darbuose, t. y, 
įvairiuose medžio dirbiniuose ir 
pan. Vilkiukai gražiai tvarkė 
prekybą su meniškais šlipsų žie
dais ir skautiškais dekoratyvi
niais ženklais.

Kaip ir kiekvienais metais, 
židiniečių paviljonas susilaukė 
daug dėmesio. Šiame paviljone 
buvo labai daug dar nematytų 
išdirbinių, pav. — sidabro pa
puošalų, įvairiausių medžio dir
binių, lietuviškų audinių ir gin
taro. Beveik buvo galima pava
dinti šį paviljoną tautodailės pa
roda, — tiek šios rūšies pre*kių 
ten buvo. Kiekvieno lietuvio šir
džiai juk miela įsigyti autentišką 
papuošalą namam, o kadangi pa
sirinkimas buvo tikrai didelis, 
židinietės nestigo pirkėjų. Vie
nas, iki šiol nematytas dalykas 
buvo tai dail. Vytauto Igno gra
fikos paveikslai — Zodiako 
ženklai.

Puošnus paviljonas bematant 
tuštėjo, kas leido nusišypsoti 
šių metų Židinio paviljono ren
gėjom — vyr. sk. v. si. M. Šulai- 
tienei ir ps. B. Kidolienei, kad 
jų darbas ir rūpestis duoda tokių 
gražių vaisių. '

Mugės lankytojai, apsipirkę 
ir išmėginę laimę, K. Židinio 
rūsyje galėjo pasistiprinti ska
niais lietuviško stiliaus pie
tum, kuriuos, kaip ir kasmet, 
paruošė Tėvų Komitetas.

Norintieji pasmaguriauti, už
suko į vyr. skaučių kavinę, kur 
buvo pilna tortų, riestainių ir 
tradicinių “Kaziuko širdžių”.

Visi mugės lankytojai tikrai 
jautėsi kaip Lietuvoj, kaip lie
tuviškame “jomarke”, nes vie
noj vietoj galėjo ir apsipirkti ir 
pasivaišinti, dėl ko reikia tik pa
girti mūsų skautus, kurie kasmet 
suruošia tokią puikią progą ši
taip pabendrauti.

Mugei pasibaigus, skautai dė
kingu žvilgsniu išlydėjo jos lan
kytojus, dažnam dar priminda
mi ir kitais metais nepamiršti 
ir vėl atsilankyti į panašią Ka
ziuko Mugę.

B.K.
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Register sausio 21 įsidėjo dr. 
Genovaitės Vėbrienės nuotrau
kų; vaizduojama, kaip ji įteikia 7 
du pirmuosius Encydopedia • 
Lituanica tomus New Haveno 
viešosios bibliotekos tarąau- 
tojai. LB vietos apylinkės valdy
ba nutarė padovanoti bibliote
kai visus šeštus tomus.
•' \ - -o-''

LB apylinkei ukrainiečių ne
priklausomybės minėjime šiais 
metais atstovavo studentai Gitą 
Meikevičifltė ir Ch. Vilnis. Lie
tuvių vardu ukrainiečius svei
kino Gitą Merkevičiūtė.

LB ruoštas Vasario 16-osios 
minėjimas įvyko vasario 18. Mi
siąs už žuvusius laisvės kovose 
aukojo klebonas kun. A. Zanavi- 
čius. Jis .pasakė ir pamokslą 
angliškai ir lietuviškai.

Didžiojoj parapijos salėj mi
nėjimą atidarė LB apylinkės 
valdybos pirm. Antanas Gruz
dys. Maldą kalbėjo klebonas. 
Programai vesti pakviesta Gitą 
Merkevičiūtė.

New Britain, Conn.
Nenuvertinkim patys savęs — 
pareikšta nepriklausomybės 

minėjime
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 55 metų sukaktį New 
Britaino lietuviai minėjo vasa
rio 11. Minėjimą rengė New Bri
taino Altos skyrius ir LB apy
linkės valdyba.

Šv. Andriejaus bažnyčioj buvo 
laikomos lietuviškos pamaldos. 
J bažnyčią buvo įneštos vėlia
vos, dalyvaujant būreliui organi
zuoto jaunimo.

Mišios ir giesmės buvo skir
tos šv. Kazimiero garbei (komp. 
Broniaus Budriūno). Mišias au
kojo .kun. Jonas. Rikteraitis, o 
patriotinį pamokslą pasakė kle- 
bnpa^Edvardas Gradeekas (jis 
pasiuntė ir vieną patriotinį ei
lėraštį bei kun. St. Ylos maldą). 
Giedojo muz. Jono Beinoriaus 
diriguojamas New Britaino lie
tuvių mišrus choras. Mišių pra
džioj pagiedojo Česlovo Sas- 
nausko Apsaugok, Aukščiausias, 
'o pabaigoj JAV ir Lietuvos him
nus.

Po pietų Lietuvių salėj buvo 
oficialioji dalis, dr. Henriko 
Lukaševičiaus paskaita ir meni
nė programa.

Prie gražiai užtiesto stalo su
sėdo būrelis garbės svečių: kle
bonas kun. Edvardas Gradeckas, 
miesto burmistras Stanley Pac, 
kongreso atstovė Ella Grasso, 
kun. Jonas Rikteraitis, miesto 
tarybos pirmininkas William 
Sears ir vietos respublikonų at
stovas William Scheyd.

Įneštos vėliavos. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai ir gies
mė Apsaugok Aukščiausias. Mi
nėjimą atidarė Altos sk. pirm. 
Matas Grimaila. Minėjimui va
dovauti jis pakvietė Juozą Raš- 
kį. Klebonas kun. Edv. Gradec
kas sukalbėjo maldą. Irena Lei-

Connecticut gub. Thomas Meskill, dalyvavęs Vasario 16-tos minėjimo pamaldose Svč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažnyčioje Hartforde. Po pamaldų klebonijoj gubernatorius su 
buvusiais delegacijos nariais. Iš k. LB Conn. apygardos pirm. Alg. Dragūnevičius, 
klebon. kun. Juozas Matutis, LB apygardos sekr. Zita Dapkienė, gub. Thomas Meskill ir tei-
sėjas Pranas MončiŪnas (Frank Monchun), trūksta LB tarybos nario dr. Petro Vilei
šio. Nuotr. A. Jam

Dr. Genovaitė Vėbrienė (k.) Lietuvių Bendsuemenės New 
Haveno apylinkės vardu įteikia Encyclcpedia Litaanica 
miesto bibliotekai. Knygas priima Helen Worolec. Visa en
ciklopedija bus padėta bendrajame bibliotekos skyriuje.

Ukrainiečiam šiais metais at
stovavo jauni žmonės. Sveikini
mo kalbą pasakė Melnick, nors 
jaunas, bet gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija.

Perskaitytos miesto burmistro 
ir gubernatoriaus proklama
cijos.
^Susirinkusieji trumpai supa- 

žįpdinti su pagrindiniu kalbė

berytė perskaitė Connecticut 
gubernatoriaus Thomas Meski 11 
proklamaciją. Paskui tarė žodį 
svečiai. ,

Viešnia iš VVashingtono Ella 
Grasso pažymėjo veržlų ir kūry
bingą lietuvių charakterį ir ne
paprastas lietuvių kovas dėl Lie
tuvos laisvės. Ji pasidžiaugė ir 
lietuvių moterų bei mergaičių 
tautiniais drabužiais. Miesto 
burmistras Stanley Pac, be kit
ko, pažymėjo, kad lietuviai yra 
okupanto persekiojami ir daug 
jų yra žuvusių; paminėjo ir lie
tuvių peticiją . Jungtinėm Tau
tom. Klebonas kun. Edv. Gra- 
deckas tarė žodį angliškai ir lie
tuviškai. Svarbiausia, jis iškėlė 
lietuvių kalbos reikšmę lietuvių 
tautai; piažymėjo jos senumą. Ki
ti svečiai taip pat tarė šiltus ir 
reikšmingus žodžius.

Dr. Henrikas LukaŠevičius 
skaitė įdomią paskaitą. Nupasa
kojęs, kaip okupantas Lietuvą 
naikina, prelegentas paklausė, 
kuo mes, gyvenantieji laisvėj, 
galim tėvynei padėti. Pirmiau
sia, sako, lietuviai turi kalbėti, 
šaukti už pavergtus brolius ir se
seris, brautis į spaudą, televizi- 
ją. kur tik galima. Taip pat ne
blogai čia įsikūrę lietuviai turi 
aukoti Lietuvos vadavimo rei
kalam. Kalbėtojas ragino mus iš
likti tokiais, kokiais esam, ir to
kiais išlaikyti savo vaikus. Tie
sa. sako, daug lietuvių daro vis
ką per lituanistines mokyklas ir 
per spaudą. Bet daug lietuviš
kojo jaunimo dingsta per miš
rias vedybas. Sako, nenuvertin
kim patys savęs, nes lietuviai 
yra tikrai mokslūs ir veržlūs 
žmonės. Šiame krašte, pažy
mėjo, yra daugiau lietuvių pro
fesorių, negu jų buvo visoj Lie
tuvoj .

toju dr. Henriku Lukaševičium. 
Jo kalba buvo patraukli, įdo
mi ir neilga. Kad daktaras susi
rinkusius savo kalba sudomino, 
galima spręsti iš absoliučios ty
los salėj, jam kalbant, ir nuo
širdžių plojimų, kalbą baigus.

Pertraukos metu aukų surink
ta $471.25, truputį daugiau ne
gu pernai. Po $25 aukojo Gruz
džiai, Lipčiai, Šauliai ir Vaiš- 
niai, po $20 — L.M.K.F. klu
bas, A. Ramanauskas, dr. H. Lu- 
kaševičius, po $15 — Leikai,
Valiukai, Vėbrai, SLA 142 kp.

Meninę programą atliko New 
Britaino Šv. Andriejaus para
pijos vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Jono Beinoriaus, ir vieti
nių mergaičių grupė, vado
vaujama Gitos Męrkevičiūtės. 
Ši mergaičių grupelė buvo pa
puošalas rimtai atrodantiem 
choro vyram ir malonus aidas 
jų dainom. Mažėjančios jėgos 
jaučiamos, bet toks jaunų mer
ginų — Danguolės Jonynai
tės, Gitos Merkevičiūtės, Viktu- 
tės Kronkaitytės ir Dainos Žem- 
liauskaitės — pasirodymas

Po oficialiosios dalies ir pa
skaitos buvo renkamos, aukos. 
Lietuvos vadavimo reikalam.. 
Salėj jų surinkta 536 dol., baž
nyčioj’252.95 dol.; viso 788195 
dok •• ■" •’ ■

Meninėj programoj pasirodė 
muz. J. Beinoriaus vadovauja
mas ir diriguojamas befniukų;or- 
kestras. Po to mergaičių kvarte
tas Ramunėlė padainavo tris dai
nas. Virginija Liūdžiūtė pade
klamavo Maironio eilėraštį “Vil
nius”. Aldonos Stasiukevičie- 
nės-Kaminskaitės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pašoko tris 
tautinius šokius. New Britaino 
moterų sekstetas Svajonė padai-
navo dvi dainas. Vyrų choras pa
dainavo tris dainas. New Britai
no mišrus choras, vadovaujamas 
muz. J. Beinoriaus, taip pat pa
dainavo tris dainas.

Nevv Britaino lietuvių būre
lis šios šventės proga nupirko 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčiai Lietuvos vėlia
vą. Tad klebonas kun. Edv. Gra
deckas būrelio vadovei Daratai 
Gužauskaitei už vėliavą padėko
jo per pamokslą.

Pažymėtina, kad Lietuvos vė
liava buvo iškelta ir viršum New 
Britaino miesto rotušės.

Bernotas 

paskatina pavargusį* rankų dar 
nenuleisti.
Po programos buvo šilta va

karienė, paruošta Elenos Janu
laitienės, Emilijos Šaulienės ir 
Vlados * Žemliausldenės. Pyra
gais pasirūpino ir aukas bu
fetui surinko Vanda Gruz- 
dienė. Loterijai tortą ir savo 
rankų darbo skraistę paaukojo 
Alicįįa Biknaitienė.

Vasario 16 The New Haven 
Register atspausdino vedamąjį 
Lithuania’s Hopes For 
Freedom. Ankščiau badavo la
bai gerai, jei patekdavom į laiš
kų skyrių/ New York Times ir 
šio laikraščio vedamieji jau la
biau sudomino amerikiečius. Iš 
Yale universiteto politinių 
mokslų departamento profeso
riaus gautos N.Y.T- vedamojo 
iškarpos su laiškučiu: Here are 
some copies of the N.Y.T. edi- 
torial. It is a fine one. Best 
to you all. ; ]

Aitrina Lipčienė

Baltuose Romuose vasario 15 įvykusio priėmimo metu JAV LB c.v. narė Aušra Mačiulaity- 
tė-Zenr ir, LB ryšininkas prie valstybės departamento Algimantas Gureckas įteikia prez. 
Nizono specialiam patarėjui Michael Balzano (kairėje) dokumentinę medžiagą, liečiančią 
katalikų Bažnyčios persekiojimą pavergtoj Lietuvoj 1971-2 metais. LB atstovam buvo paža
dėta su dokumentacija supažindinti prez. Nixoną. Šiomis dienomis M. Balzano prezidento 
buvo nominuotas Taikos Korpuso vadovo pareigom.

LAKE WORT, FLA.

Bažnyčioj pirmą kartą skambėjo 
lietuviška giesmė

Ankstyvesniais metais Vasario 
16 minėjimai Lake Worth bū
davo be pamaldų.

Šiais metais, nenuilstamo ini
ciatoriaus V. Maziliausko dėka, 
iškilmės buvo pradėtos, kaip de
ra, pamaldomis bažnyčioj. Va
dovaujant iš St. Petersburgo iš
kviestam chorvedžiui Lingiui, 
visa bažnyčia per mišias giedo
jo.

Lietuviška giesmė šioj bažny
čioj skambėjo pirmą kartą. Be
giedant - “Pulkim ant kelių”, 
ne vieridrri nuriedėjo ašara. į

Mišias aukojo kun; Albinas 
Bielskis. Pritaikytą pamokslą 
pasakė 'kuri; Andrius: Senkus; ‘ “4 

* -c.*gT
" - J- y-:’--'.

* Lietuvių Klubas minėjo
' Vasario 16-ąją

Kaip kiekvienais, taip ir šidis 
metais (gyvuoja jau penkti me
tai) Lietuvių Klubas minėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę. Minėjimas įvyko Lake 
Worthe vasario 17. Dalyvių bu
vo netoli šimto. Programa buvo 
labai tinkama ir įvairi.

Vadovaujant Anitai Kams- 
Navickaitėi, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. Albinas Bielskis sukal
bėjo invokaciją, Buvęs Lietu
vos seimo atstovas J. Kudla per
skaitė Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą.

Klubo pirmininkas A.M. Au- 
gūnas savo gražioj kalboj sumi
nėjo Amerikos senakurių lie
tuvių nuveiktus didelius dar
bus Lietuvos reikaluose. Pagrin
dinis kalbėtojas Vytautas Stanei- 
ka vaizdžiai nupasakojo Lietu
vos vargus nepriklausomybės 
kovose. Dar kalbėjo Povilas 
Mikšys, šaulių atstovas iš Juno 
Beach.

r Koncertinę programos dalį at
liko solistė Anita Kams — Na
vickaitė iš Mianri, Fla. Labai dė
kui jai už tokį didelį patarna
vimą Lietuvių Klubui ir dar be 
atlyginimo.

Gražiai padeklamavo dienai 
pritaikytas eiles dešimties metų 
mergaitė And rėja Zotovaitė.

Minėjimo programai vado
vavo komisijos pirmininkas An
tanas Rugis, o jį pavadavo Klu
bo pirmininkas A. M. Augū- 
nas.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinktiF459dol.

Lietuvių Klubas progresuoja ir 
auga

Lietuvių Klubo nariai dau
giausia yra naujakuriai lietu
viai pensininkai. Ankstesnės 
kaitos narių šiame klube yra vos 
apie dešimtį. Prie ankstesnės 
kartos priklauso ir ilgametis vi
suomenės veikėjas, šio klubo or
ganizatorius A.M.Ąu$taas. Jis 
jąnpenkti metai šiam klubui pir- 
nuninkauja ir yra didžiumos 
nį^ųįakurių mėgstamas (turi, 
žinoma, ir priešų).

Stambiausias L. Klubo organi
zatorius ir palaikytojas yra 
Sapphire Motor Lodge motelio 
savininkas Vytautas Tomkus. Jis 
yra ne tik pasiaukojęs šio klu
bo darbuotojas, bet geras orga
nizatorius ir kitose srityse. Jam 
priklauso nuopelnas ir už Juno 
Beach didokos lietuvių koloni
jos suorganizavimą. Tomkus ten 
apgyvendino jau daugiau kaip 
dvidešimt lietuvių šeimų. Kiti 
turi nusipirkę žemės sklypus ir 
rengiasi ten statyti namus. Vė
liausiu metu Juno Beach mies
telyje nusipirko “kondomini- 
ją” dr. Vytautas Avižonis ir dr. 
Jauniškis. Dabar laukiam ęfr. 
Jankausko.

"Kabant apie Tomkus,' negali- 
mahepaminėti1' riPilypaviČių 1 
su Dirsiais, kurie tik praėjusį 
rudenį netoli Tomkų pirko di
delį, kelių dešimčių vienetų,.

STAMFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

dieną šiais metais paminėjo 
Stamfordo ir aplinkinės radijo 
stotys, paskelbdamos guberna
toriaus proklamaciją Vasario 16 
proga ir pakartotinai garsin- 
damos Lietuvių Bendruome
nės ruošiamą minėjimą Glen- 
brookCommunity Cente r salėje. 
Minėjiman, kaip ir kiekvienais 
metais, susirinko visi šios apy
linkės lietuviai, atsivesdami ir 
vieną kitą draugą amerikietį. 
Aušra Zerr-Mačiulaitytė, JAV 
LB centro v-bos narė, atvykusi 
iš Philadelphijos, savo žodyje 
labai vaizdžiai nušvietė lietu
viškojo veikimo prasmę, sun
kumus ir laimėjimus ir ryškiu 
pavyzdžiu skatino visus ir to
liau, nepametant galutinio ir 
svarbiausio tikslo — Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
kelti Lietuvos vardą kiekviena 
pasitaikančia proga, išnaudojant 
visas priemones. Ponas Preke-

Vasario
AIDAI

Straipsniai: A. Zubas — Rusi
fikacija Sovietų Sąjungoje; J. 
Eretas — Administracijos Kursai 
Kaune 1925-1926 metais; A. 
Paškus — Teilhard’o krikš
čionybė; V. Vaitiekūnas — 1972 
metai mūsų ir tarptautinėj po
litikoj.

Iš grožinės literatūros: D. Sa- 
dūnaitė— Eilėraščiai; R. Alšytė 
— Eilėraščiai; S. Geda — Eilė
raščiai.

Apžvalgoje: J. B. Laučka — 
33-jo JAV prezidento vieta isto
rijoje (H. S. Truman); Dgv. — 
New Yorko Dailininkų Sąjungos 
paroda; Mūsų buityje.

Recenzijos: St. Raštikis — 
Kovos dėl Lietuvos nepriklauso
mybės 1918-1919 m. (K. Ališaus
ko); 0.Cm. — Apie M. Pečkaus- 
kaitę vokiečių kalba (K. Gulbi

motelį ir, jį puikiai atremontavę, 
dabar nuomoja. Motelio pavadi
nimas: Ocean Lodge Motei,.570 
Ocean Drive, Juno Beach. Lin-
kime geriausios sėkmės jauniem 
kanadiečiam. O gražiajame La
ke VVorthe Bernardas ir Rūta 
Galinaičiai vos prieš metus pir
ko motelį su labai gražiu gyve
namuoju namu, o dabar ką tik 
baigė statyti apartamentą. Adre
sas: 1509 Federal Highway, La
ke Worth.

Lietuvių Klubas labai smar
kiu šuoliu progresuoja ir auga. 
Auga ne tik narių skaičium, bet 
ir kilniais, pavyzdingais darbais. 
Neseniai jis paaukojo 200 dol. 
Bražinskų bylai.

Lietuviai, lankydami Floridą, 
apsistokitė tik lietuvių mote
liuose. Kainos mažesnės, kaip 
pas "kitataučius, o malonumo ir 
patoguirio' dątįg" daugiau.'' K<dė’- 
čia višiiš A.M.'Atigtfiias ii "V? 
Tomkus. Patarimai ir nurodymai 
nemokamai.

A.M. Augūnaš

ris labai nuotaikingai padekla
mavo keletą eilėraščių, ir, už
baigus oficialiąją dalį giesme 
“Marija, Marija”, susirinkusieji 
toliau vaišinosi prie ponių pa
ruoštos kavutės ir pyragai
čių. Salėje buvo išstatyti lietu
viškos tautodailės eksponatai/ 
norintieji galėjo įsigyti lietuviš
kų knygų ir plokštelių. Išlai
dom ir aukom sudėta arti 200 
dolerių, kurie bus paskirstyti 
pagal aukotojų pareikštą valią.

Šia proga norėtųsi pastebėti, 
kad maža Stamfordo lietuvių 
kolonija be didelių skausmų 
baigia praeiti “Generation Gap” 
laikotarpį. Nors skaičium ir 
nedidėja (mirusių neprikelsi), 
bet įsijungiančios jaunos jėgos 
lengviau sugeba įgyti Lietuvos 
reikalui palankių draugų laik
raščių redakcijose, radijo sto
tyse ir visuomenėj bei valdžios 
įstaigose, o tas yra naudinga ir 
Lietuvai ir lietuviam.

Vienas iš Senesniųjų

no); K. Skrupskelis — “Buržua
zinė filosofija” sovietiniu žvil
giu (R. Skaisgirio); Pr. Visvydas 
— Nuostabus Sigito Gedos vaiz- 
dynas.

Viršelio 1 psl. — Irena Šim
kienė: Rūpintojėlis (akmuo), 4 
psl. — Jadvyga Paukštienė: 
Draugystė (piešinys).

Šis numeris iliustruotas J. 
Paukštienės darbų nuotrau
komis. Be to, L. Gutausko ta
pytas S. Gedos portretas, Admi
nistracijos Kursų* ateitininkų 
konferencijos nuotraukos.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai, leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.
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BALFO REIKALAS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
■ V .

Balfo iškėlimo iš New Yorko 
reikalas gyvas ne nuo šiandien. 
Tačiau šiandien jo sprendimas 
gavo lig šiol lietuviam neįpras
tą būdą.

Šiame laikrašty siūlymas iš
kelti Balfą iš New Yorko buvo 
įvertintas kaip “žalingas Balfo 
reikalui” (Darbininkas 1972 bir
želio 23). Bet kai seimas vis dėl
to nutarė iškelti, tai būdas iš
laikyti Balfą New York e šau
kiantis amerikiečių teisino pa
galbos buvo įvertintas neigiamai 
(Darbininkas 1973 vasario 2).

Kai paaiškėjo, kad Balfo reika
lų lig šiol tebeina nesusiprati
mai, redakcija kreipėsi į abi be
sibylinėjančias puses su eile 
klausimų.

1973 kovo 1 buvo pasiųsti dr. 
Eugenijui Noakui, Balfo 100-jo 
skyriaus pirmininkui, toki 
klausimai;

1. Ar tiesa, kad New Yorko

tinę reikėtų iškelti į Chicagą, 
bet šis klausimas buvo atidėtas. 
Per paskutinius keletą metų kai 
kurie Chicagoj gyveną asmenys 
pradėjo varyti propagandą per 
spaudą ir Balfo seimuose bei 
direktorių suvažiavimuose už 
Balfo būstinės perkėlimą į Chi- 

\ ’ 
Ligi šiol lėmė argumentas, 

kad Balfo būstinė turi būti ne 
ten, kur daugiausia ir tirščiausia 
apgyventa lietuvių, bet ten, kur 
jis, gali geriausiai atstovauti 
mum visiem karitatyvinėse or
ganizacijose; kur ym pigesnės 
sąlygos gėrybėm persiųsti, o tai 
yra geriausia iš New Yorko. Pa
galiau Balfo pareigūnai dažnai 
būna kviečiami į' pasitarimus 
Washingtone, tad ir tuo atveju 
arčiausia yra iš New Yorko.

Kitaip išėjo Detroito seime. 
Balfo centro būstinės perkėli
mo iš New Yorko klausimas

.»’ į 
muši. Jau nuo sausio 2 apie 
save oficialiai pranešė visiem 
skyriam ir spaudai. Be to, pra- J 
nešė Brooklyno pašto įstaigai, į 
kad visą Balfo korespondenciją 
siųstų į Chicagą. Bet pašto valdy-

iš vietos (senosios C.V-bos), iki 
šiol visą paštą tebesiunčia senu 
adresu. ' }

Vasario 7 naujosios centro 
valdybos pirmininkė su sekreto
rium atvyko į Balfo centro būs
tinę Brooklyne ir, visiem Balfo 
tarnautojam- stebint, susikrovė 
apie 3 lagaminus bylų ir išsive- 
šė. Naujoji centro valdyba, ne
perėmusi centro įstaigos, pasi- j 
darė sau Balfo antspaudą ir 
pranešė visiem bankam savo, 
kaip naujo savininko, adresą bei 
prisiuntė naujus parašus pini
gam išsimti. Tokiu budu užda
rė visus kreditus senajai centro 
valdybai. ------

Michigano gubernatorius William G. Milliken Vasario 16- 
tos proga pasirašė atitinkamą proklamaciją, kurią Detroito 
lietuvių delegacijai įteikė gubernatoriaus pavaduotojas Ja
mes Brickley. Iš k. Algis Zapareckas, Vincas Tamošiūnas, 
Rosita Biliūnaitė, gub. pav. J. Brickley, Elzbieta Paurazienė 
— delegacijos vadovė, Antanas Bukauskas, Regina Juškai
tė, Vladas Selenis.

Balfo 100-jo skyriaus valdyba 
ėmėsi iniciatyvos kreiptis į fe- 
deralinį teismą Balfo reikalu?

2. Jei taip, ką valdyba skun
džia, kuo kaltina, ko siekia?

3. Kuriais argumentais savo 
kaltinimus bei siekimą remia?

■ 4. Ar New Yorko 100-jo sky
riaus valdyba, prieš kreipdamasi 
į teismą, mėgino savo siekimą 
ir argumentus pateikti seime iš
rinktajai centro valdybai ir kokio 
atgarsio iš jos susilaukė?

5. Kokių rezultatų sulaukta lig 
šiol iš teismo?

6. Ar kilusi byla dėl Balfo 
nesustabdė Balfo šalpos eigos?

Į tuos klausimus buvo ne tie
sioginiai atsakymai, bet 5 pusla
pių raštas.

Gerb. Pone Redaktoriau,
Malonu, kad “Darbininko” re

dakcija pirmoji kreipėsi į mane 
paaiškinimų.

Pirmiausia turiu pažymėti, jog 
kaip daugeliui žinoma, Balfas, 
kaip vienintelė lietuvių šalpos 
įstaiga, buvo įsteigta jau 1944 
pradžioje ir tais pat metais buvo 
įregįsjruęta Illinois: valstybės, 
sekretoriate. Tad Balfas pirmuo
sius savo gyvavimo žingsnius 
pradėjo Chicagoj. Bet atsi
žvelgiant į tai, jog visų didžių
jų šalpos organizacijų centrai 
buvo ir yra New Yorke, be to, 
gėrybių išsiuntimas į Europą 
buvo ir yra pigesnis ir patoges
nis iš New Yorko, Balfo direk
torių taryba 1944 rugpiūčio 13 
nutarė Balfo įstaigą įsteigti New 
Yorke. Tokiu būdu Balfas buvo 
užregistruotas ir New Yorko 
valstybės sekretoriate kaip ne 
pelno organizacija, ir nuo 1944 
rugsėjo 1 Balfo įstaiga pra
dėjo veikti New Yorke. Balfas 
kaip šalpos organizacija per eilę 
metų įsistiprino ir gavo pripa
žinimą ir pagalbą iš visų Ameri
kos šalpos organizacijų. Jis tapo 
net nuolatiniu Amerikos pa
grindinių šalpos organizacijų 
nariu. Visa širdim Balfą rėmė 
ir remia lietuviai, gyveną Ame
rikoj; beveik kiekviena lietuviš
ka kolonija Amerikoj turi Balfo 
skyrių, o Chicagos lietuviai su 
plačiom apylinkėm, viso 14 sky
rių — įsteigė net savo apygar
dą, per kurią siunčiama dalis 
siuntinių, išskyrus į Suvalkų tri-

buvo įtrauktas į darbotvarkę ir 
balsuotas; 42 balsais prieš 35 
buvo nubalsuota Balfo įstaigą 
perkelti į Chicagą. Chicagos, 
Detroito ir jų apylinkių skyriai 
pristatė daugiausia atstovų, o be 
to, seimas buvo triukšmingas ir 
kai kuriais atvejais net sunkiai 
sukalbamas.

Dar viena būdinga pastaba: 
senoji centro valdyba, ruošda
ma seimą, išsiuntinėjo visiem 
skyriam atstovų įgaliojimų blan
kus, kur tarp kita ko pažymėjo 
du klausimus: “Pasitarę dėl Bal
fo būstinės^kėlimo į Chicagą ar 
jos palikimo New Yorke, nutarė
me ir įgaliojame savo atstovus 
balsuoti už: palikimą New Yor
ke ar perkėlimą į Chicagą”. 
Suvažiavę atstovai iš 20 skyrių 
atsivežė įgaliojimus, ir .. .11 
skyrių valdybų pasisakė už pali
kimą New Yorke, o tik vienas 
skyrius pasisakė už kėlimą į 
Chicagą, gi 8 skyriai paliko šį 
klausimą atvirą. Į visus tuos 
duomenis seimas dėmesio ne
kreipė.

Atsižvelgdama į aukščiau iš
dėstytus motyvus, dėl kurių Ral
fo centro ‘būstinė tūrėtų likti . 
New Yorke, New Yorko 100 sky
riaus valdyba ėmėsi iniciatyvos 
Balfo būstinės iškėlimą iš New 
Yorko sustabdyti. Skyriaus val
dyba nerado galimu kreiptis į 
naujai išrinktą centro valdybą 
minėtam klausimui dar kartą 
apsvarstyti, turėdama davinių iš 
Detroito seimo kaip aštriai ir be
sąlyginiai perkėlimo klausimas 
buvo diskutuojamas ir kaip buvo 
pasiruošta tam seimui. Tad liko 
vienintelis ir nemalonus kelias 
kreiptis į amerikiečių teismą, 
nes Balfas kaip inkorporuota or
ganizacija yra faktinai amerikie
čių įstaigų prižiūrima. Šia proga 
turiu pažymėti, kad joks lietu
viškas garbės teismas nebūtų 
kompetentingas šitai bylai 
spręsti. Skyriaus valdyba krei
pėsi į federalinį teismą panai
kinti neteisėtai sušaukto, prieš
taraujant Balfo įstatam, Balfo 
seimo nutarimus, nes skyrių at
stovai neprisiuntė savo įgalioji
mų į centro būstinę 14 dienų 
prieš seimą.

Byla iškelta senajai centro val
dybai — kun. V. Martinkaus 
asmenyje ir naujajai centro val-

Kalbant Balfo centro būstinės —■ ' n ...............   ■

namo išlaikymo klausimu, turiu 
stebėtis, kokiais duomenimis 
naujosios centro valdybos pirmi
ninkė remiasi tvirtindama, jog 
namo išlaikymas Brooklyne 
duoda per metu $2000 nuostolių 
(taip tvirtino savo pareiškime 
federaliniam teisme), o pasta
ruoju metu “Draugo” skiltyse 
savo duotam pasikalbėjime — ši 
suma pakilo net iki $3000 nuo
stolių metam.
Teisybė yra tokia. 1968-70 lai

kotarpyje namas davė pelno per 
metus vidutiniškai per $1000, 
už kuriuos Balfas turėjo reikalų 
vedėjo butą, raštinės patalpas,

sandėlį su šildymu, šviesa, van
deniu ir švaros palaikymu. 1971- 
1972 laikotarpyje namas davė po 
$900 pelno metam su tom pa
čiom sąlygom kaip praeityje.

Dr. Eugenijus Noakas

Darbininko redakcija kreipėsi 
su klausimais kovo 14 ir į nau
jos centro valdybos pirmininkę 
p. M. Rudienę. Jos atsakymai 
pasiekė redakciją, kai šis Dar
bininko numeris jau buvo veža
mas spaustuvėn. Su p. M. Ru
dienės atsakymais skaitytojus 
supažindinsime kitame nume
ryje.

kampį, nes šių siuntinių siunti
mas iš New Yorko yra perpus 
pigesnis.

Balfui rūpi ne vien šalpos dar
bas. Balfo centras rūpinasi taip 
pat lietuvių teisine pagalba, pa
likimų bylose rūpinasi teismuo
se apsaugoti palikimus Ameri
koj nuo Sovietų užgrobimo.

Kaip žinoma, pereitais me-, 
tais spalio 23-29 Detroite įvyko 
Balfo seimas. Į seimą, pagal į- 
status, kiekvienas skyrius turi 
teisę siųsti nuo kiekvienų 25 
narių vieną atstovą ir kiekvie
nam atstovui skyriaus valdyba 
turi įteikti įgaliojimą seime da
lyvauti. Tačiau pagal įstatus visi 
atstovai turi prisiųsti savo įta- 
liojimus ne vėliau kaip 14 dienų 
prieš seimą į centro valdyl-os 
būstinę — užsiregistruoti. Šito 
nuostato eilę metų nebuvo lai
kytasi, tačiau Balfo seimuose iki 
tol nebuvo svarstomi esminiai 
Balfo egzistavimo klausimai, tai 
niekas ir nereiškė jokių protes
tu

1966 Balfo seime New Yorke 
jau buvo balsų, jog Balfo būs-

dybai — M. Rudienės asmeny
je. Ir vieni ir kiti kaltinami su
šaukiant ir pravedant seimą ne
silaikant įstatų. Mūsų iškeltoji 
federaliniam teisme byla buvo 
sustabdyta, nes federalinis teis
mas pripažino tą bylą esant ne 
jo kompetencijoj. Dabar ši byla 
pervesta į New Yorko valstybės 
aukščiausiąjį teismą, ir greitu 
laiku tenka laukti teismo vieno
kio ar kitokio pasisakymo.

Į tamstos klausimą, ar kiluii 
byla dėl, Balfo nesustabdė Bal
fo šalpos eigos, galėčiau trR at
sakyti, jog iki vasario mėn. cent
ro valdyba galėjo normaliai rū
pintis šalpa. Senoji centro valdy
ba, turėdama savo tarpe senų ir 
prityrusių administratorių, iki 
šiol nerado galimu naujajai cent
ro valdybai perduoti įstaigos 
bylų, kartotekų ir fondų, iki ne
pasibaigs teisme iškelta byla, 
kad tuo būdu nebūtų sudaryta 
be reikalo didelių išlaidų. O 
naujoji centro valdyba nekan
triai ir neapdairiai visą laiką 
veržiasi pradėti darbą, nežiūrint 
į tai, kad ji įstaigos nėra perė-

NEWARK, N. J,
LB APYLINKES METINIS ’ 

SUSIRINKIMAS
Švč. Trejybės parapijos salėj 

sausio 28 įvyko metinis LB apy
linkės narių susirinkirųąs, su
traukęs netoli.šimto dalyvių.]

Malda ir įvadiniu žodžiu su- 

cepirmininkas kun. Petras Toto
raitis (pirmininkas A.S. Trečio
kas dėl žmonos ligos ąųs.ųin- 
kime negalėjo dalyvauti). Susi
rinkimo pirmininku buvo .pa
kviestas Kazys Trečiokas, se
kretore — Viltis Butvydienė.

Apylinkės darbų apžvalgą pa
darė valdybos sekretorius V. 
Vaitiekūnas. O 1972 kiekvienai 
apylinkei buvo didelių darbų 
metai, nes reikia atsiminti, kad 
tik apylinkių atliekami darbai 
ant savo pečių neša įvairiausias 
rinkliavas, kongresus, tautinių 
šokių ir dainų šventes ir įvai
riausius susibūrimus. Todėl ne
nuostabu, kad šios apylinkės 
valdyba savo dešimtyje posė
džių turėjo aptarti daugiau 
kaip šimtinę įvairių atskirų 
klausimų. Jei apylinkės darbus 
matuoti pinigais, tai iš apylin
kės įvairiem reikalam surinktų 
pinigų jos kasoj metų pabaigoj 
liko tik apie 10 proc. Visi kiti iš
keliavo ten, kam jie buvo skirti,

nepasiliekant sau nieko nei už 
prakalbėtą telefoną, nei už pra- 
važinėtą benziną bei sugaištą 
laiką.

Solidarumo įnašus apylinkėj 
susimokėjo tik 43 proc. narių, 
o jaunimo kongresui skirtą 1000 
dol. kvotą apylinkė laimingai 
net perviršijo (11 žmonių sudė
jo net 76 proc. tos kvotos).

r Ryšium su..okupuotos. Lietu
vos 17,000 peticija ir Romo Ka
lantos gyvybės auka, kun. P. 
Totoraitis pasistengė supa
žindinti Newarko arkivyskupą 
Boland su apylinkės valdybos 
raštu tuo reikalu, ir arkivysku
pas paprašė visus jam priklau
sančius klebonus į birželio 17 
ir 18 aukojamas mišias įtraukti 
ir sovietų engiamų lietuvių rei
kalą. Tas įvykis vedamuoju bu
vo paminėtas ir arkivyskupijos 
laikraštyje “The Advocate”. Bė 
to, vyčių veikėjas Pranas Vaš
kas iš miesto burmistro išsirū
pino birželio 15 paskelbti lietu
vių gedulo diena.

Veiklai pagyvinti apylinkės 
valdyba praktikuoja įvairių da
lykų, kaip kasmet dr. Rožės 
Šomkaitės rūpesčiu suorgani
zuojamą iškylą jos sodyboj, tam 
tikro amžiaus sulaukusių apy
linkės narių pagerbimą, apylin
kės veikloj labiau pasireiš
kusių narių apdovanojimą gė
lės žiedu ir pan.

Simonas Kontrimas Vokieti
joje 1948 m.

AUKOS KULTŪROS

Šį kartą Trijų Lietuvos Pre
zidentų medaliu ir adresu buvo 
apdovanotas Simonas Kontri
mas, įdėjęs daug darbo apylin
kei atnaujinti, sudaręs jos narių 
sąrašą ir savo darbu bei auka 
parėmęs kiekvieną lietuvišką 
reikalą.

Susirinkę padėkojo valdybai 
už atliktus darbus ir paprašė 
ją dar vieną kadenciją su to
kiu pat atsidėjimu darbą tęsti. 
Valdybos nariai sutiko pasilikti. 
Tokiu būdu ir toliau lieka pir
mininku — Albinas S. Trečio
kas, vicepirm. — kun. Petras 
Totoraitis, iždininke — dr. Rot 
žė Šomkaitė, sekretoriumi — 
Vytautas Vaitiekūnas, nariu jau
nimo reikalam —Viktoras Jokū
baitis. Kontrolės komisija suti
ko pasilikti taip pat ta pati — 
Jadvyga Baltrušaitienė, Vincas 
Butvydas ir Kazimieras Šipaila.

Susirinkimui pasibaigus, apy
gardos tautinių šokių grupė, va
dovaujama Birutės Vaičiūnaitės, 
pašoko kelis tautinius šokius, 
o Rūta Raudytė pagrojo akor
deonu. Vėliau dalyviai buvo pa-

ŽIDINIUI
10,000 doL: Elena Mickeliū- 

nienė, R. Hill, N. Y., anksč. 
1000.

500 dol.: R. Vildžius, Rizal, 
Filipinai, per dr. J. Kazicką.

Po 200 dol.: Petras Lanys, Eli- 
zabeth, N. J., anksč. 300; New 
Yorko Altą.

105 doL: B. V. Sutkai, R. Hill, 
N. Y., anksč. 202 (buvo pa
skelbta B. V. S t ūkai).

Po 100 dol.: Vyr. Skaučių Ži
dinys Vilija, anksč. 225; J. B. 
Mikalauskai, R. Hill, N. Y. 
anksč. 260, pažad. 500; Ed. 
Karmazinas, Woodhaven, N. Y., 
anksč. 10; Salomėja Solomo- 
nas, Hartford, Conn. per dr. R. 
Saldai tienę.

Po 50 dol.: A. Bačinskas, W. 
Babylon, N. Y., anksč. 100; J. M. 
Owen, Augusta, Me., anksč. 
100; H. Budres, Port Chester,

N. J., anksč. 150, pažad. 300; 
Bronė Rimienė, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 210; V. Vaškūnas, Brook
lyn, N. Y., anksč. 451.

Po 25 dol.: G. R. Ridikai, R. 
Hill, N. Y., anksč. 20, pažad. 
100; J. J. Brangaičiai, Bellero- 
se, N. Y., anksč. 48, pažad. 100; 
Emilia Patrick, Milltown, N. J., 
per dr. R. Saldaitienę.

Po 20 dol.: L. Karmazinas, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. 100; 
Z.Z. Jūriai, R. Hill, N. Y., anksč. 
292; A. G. Šimukoniai, R. Hill, 
N. Y., anksč. 300.

Po 10 dol.: V. Butkys, Great 
Neck, N.Y., per S. Kudirkos 
šaulių kuopą, J. Vanagas, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 60, pažad. 
300; N. N. Keamy, N. J. anksč. 
160; A. Katinas, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 70, pažad. 100; J. Jan
kus, Brooklyn, N. Y., anksč. 120.

Laukiama aukų no tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet h 
užrašais toatamentuosa. Aukas slysti:

BUIt^NG RJND 
Franclscan fconastory 

« ttO BusIrtHčk Avonua
Brooklyn, M.Y. 11221

vaišinti kava, sumuštiniais, šal
tiena ir pyragaičiais.

K.J.

— Aktorė Julija Cijūnėlienė 
ruošia linksmą ir įdomią progra
mą Lemonto lituanistinės mo
kyklos pavasario baliui gegužės 
5. Baliaus stalų rezervacijas 
tvarko mokyklos tėvų komiteto 
nariai Vytautas Šoliūnas (telef. 
257-6739) ir Antanas Šakalys 
(telef. 325-3676).

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fofido lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san- \ 
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su^ 
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

|lš Visufej
— Romos radijo stoties Lietu

vai perduodamų programų lai
kas pakeistas. Programos per
duodamos kas dieną po 15 mi
nučių, pradedant 6:55 vai. valę. 
Lietuvoje girdimos 70.55 m. 
bangomis 3133-41.47- (E) .

— Italų laikraščiai jautriai ir 
gausiai atsiliepia į įvykius sovie
tų okupuotoj Lietuvoj. Tai, pav., 
dėl Ričardo Truskausko, vieno 
iš 1972 gegužės mėn. demon
strantų, nuteisimo dešimčiai 
metų sunkiųjų darbų stovyklos 
pasisakė šie laikraščiai vien 
sausio 5: “11 Giomale dTtalia”, 
“L’Adice”, “Roma”, “H Messa- 
gero”, “L’Unione Saida”, “Ge- 
zetta dėl Sud”, “La Nazione”, 
“La Provincia”, “H Giomale di 
Vicenza”, “H Cittadino”, “Mes- 
sagero Veneto”. Visi laikraščiai 
pabrėžė, kad buvęs nuteistas 
kaip 1972 gegužės Kauno de
monstracijų dalyvis.' (E)

— Antanas Mockapetris, nese
niai pabėgęs iš okupuotos Lie
tuvos, kur šoko Rasos ansambly 
Kauno technikume, dabar įsi
jungė į Clevelando tautinių šo
kių ansamblį Grandinėlę.

— Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėj, ba
landžio 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. įvyko Stasio Santvara lite
ratūros vakaras. Stasys Santvaras 
Lietuvos raštijoj yra išėjęs ilgą 
kelią ir palikęs jame giliai į- 
mintas pėdas. Jis pats skaitys 
savo poezijos ir dramos ištraukų. 
Vyresnioji karta tikrai atsimena 
jo Žvejus ir Kaimynus, kurie 
su dideliu pasisekimu ir ilgai ėjo 
Kauno valstybiniame dramos 
teatre. Be to, jis dar turi dramų 
ir rankraščiuose, iš kurių keletą 
ištraukų irgi paskaitys.

— Kazys Tautkus, LB Mel- 
rose Parko apylinkės Talkos 
Lietuvai komisijos nuoširdus 
darbuotojas, laiškais kreipėsi į 
abu Illinois valstybės JAV se
natorius dėl senatui tvirtinti 
pateiktos JAV-—Sovietų-Sąįun-' 
gos prekybos sutarties. Įlietu^ 
vių interesus aiškiai nusakantį, 
K. Tautkaus laišką šen. Charles 
Percy atsakė laišku, kuriame 
(!) dėkoja už rūpestį Rusijos 
žydais (K. Tautkaus laiške žy
dai specialiai nebuvo minimi) 
ir, nė vienu žodžiu Lietuvos 

•neminėdamas, prašo ir toliau 
darbuotis sovietų žydų gerovei. 
Šen. Adlai E. Stevenson III 
K. Tautkaus kreipimąsi tei
singai suprato. “Mes visi žino
me Pabaltijo žmonių kančias 
nuo tos tamsios dienos, kada, 
nepriklausomybė buvo atimta iš ; 
šių valstybių, ir tikimės, kad 
laisvės diena yra netoli. Aš dė
siu pastangas, kad pasitari
muose dalyvaują atstovai turė
tų galvoje Pabaltijo gyventojus 
ir stengtųsi kiek galima paleng
vinti jų vargus”.

— Lietuviškos vestuvės, stato
mos tautinių šokių grupės Gran
dies, vadovaujamos Irenos ■ 
Smieliauskienės, įvyks balan
džio 1, sekmadienį, Chicagoj, 
Jaunimo centre.

— Australijos lietuvių fondui 
vadovauja pirm. J. Meiliūnas, 
VI. Jakutis, Ig. Alekna, A. Mi
kaila, A. Zubras.

— Notre Dame, Ind>, univer
sitete veikia Lietuvos išlaisvi
nimo frontas. Klubas buvo su- 
ruošęs lietuvių tautodailės pa
rodą. S. Lutkus tapo universite
to dienraščio vyriausiu redakto
rium. Planuoja informuoti uni
versiteto profesorius ir studen
tus apie Lietuvą. Mykolas Pau
lius yra vyriausias N.D.U. meti
nės knygos “The Dome” redak
torius. Jis paskyrė visą puslapį 
lietuvių klubui.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Būtus, Lake Park, Fla., 
E. Budreikienė, Bronx, N. Y., A. 
Ziepa, Vokietija, J. Stulgys, Chi- 
cago, III., J. Mickevičius, Vokie
tija, F. Valys, Vancouver, B.C., 
P. Cidas, Oakland, Calif. Kitiem 
užsakė: L. Baltrušaitienė, Chi- 
cago, III. — dukrai Kari 1 ei, Glen- 
dale, Calif., A. .Masilionis, Cle- 
veland, Ohio — A. Baltrušaity
tei, Toronto, Ontn Canada. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 7 dol.
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Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga 

Redaguoja:

PASTOGĖJE

etnalca Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 
(Area code 212)

Mieli Broliai ir Sesės!
Mieli Broliai ir Sesės,

Šį mėnesį “Skautų Pastogė” 
gyvuoja šio laikraščio puslapiuo
se jau penkeri metai. Tai nema
žas laiko tarpas. Daug visokių 
įvykių buvo aprašyta šiame 
skautiškame puslapyje, daug ja
me tilpo pranešimų, aprašymų, 
žinių, daug veidų matėme, nuo
traukose. Tikimasi, kad tai tę
sis ir toliau su mielų bend
radarbių pagalba.

Šia proga noriu ypatingai pa
dėkoti visiem bendradarbiam, 
kurie parturtino šį vienintelį 
rytiniame pakraštyje skautų pus
lapį savo rašiniais bei nuotrau
komis. Sunku būtų suminėti 
visus pavardėmis, nes jų buvo 
beveik iš kiekvienos šio rajono 
vietovės, buvo net iš tolimos 
Kalifornijos, Chicagos ir net iš 
užsienio. LSS-gos Tarybos 
pranešimai taip pat dažnai pa
sirodydavo šio puslapio skiltyse. 
Ypač buvo malonu matyti ir jau- 
jnųjų aprašymus, iš kurių galima 
spręsti, kad su laiku atsiras nau
jų korespondentų, kurie savo 
laiku subręs į gerus spaudos 
bendradarbius.

Visiem ir visom, kas tik bet 
kokiu būdu prisidėjo per praėju
sius penkerius metus prie šio 
skautiško puslapio užpildymo, 
priklauso nuoširdi padėka. Taip

LSS Jubiliejinės 
stovyklos reikalu

Po ilgesnių pasjtarimų bei 
svarstymų LSS Tarybos Pirmi- 
ja nutarė LSS-gos 1973 jubilie
jinę stovyklą ruošti BSA Beu- 
mont stovyklavietėj, prie Cleve- _dom; 
land, Ohio. Stovykla įvyks rug
pjūčio 19-29.

Beumont stovyklavietė lai
koma viena geriausių ir moder
niškiausių BSA stovyklaviečių. 
Stovyklos reikalu pasitarimus 
vedė v.s. V. Jokūbaitis, drauge 
jis kalbėjosi ir su kitais LSS va
dovybės nariais. Jau galutinai 
paaiškėjo, kad LSS-ga gali ten pasirengti ir gerai atstovauti sa- 
ruošti jubiliejinę stovyklą.

Pagrindinai nusistatyta, kad 
JS skirstysis į Bendrijos, Seseri
jos, Brolijos bei Akad. Sk. Są
jūdžio stovyklas, kurios savo ke
liu susidės dar iš mažesnių pa- 
stovyklių.

Programos reikalu nusistatyta, 
kad ji bus skautiška, pagrįsta 
jubiliejinių metų bei kjtų įvykių 
aktualijomis, plačiai išreiškianti 
lietuviškosios skautybės auklėji
mo, veikimo, užsiėmimo užda
vinius. Todėl visi užsiėmimai, 
parodėlės, darbeliai, įrangos, 
žaidimai, laužai ir t.t. bus kūry
bingi skautiškosios nuotaikos ir 
lietuviškosios dvasios reiškiniai.

Naujoji LSS vadovybė perims 
visus reikalus į savo rankas to
liau ruošti mūsų jubiliejinę sto
vyklą.

Mažosios paukštytės ruoiiasi Kaziuko mugei. Nuotr. G. Peniko

Per skautybę — lietuvybei!
Sveikinimai “Skautų Pastogei3

T

Židiniečių paviljone vyksta prekyba. Nuotr. G. Peniko

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE

Skautų Pastogės redaktorė 
ps. B. Kidolienė. Nuotr. G. Pe
niko

pat nuoširdi padėka priklauso 
“Darbininko” redakcijai, lei
dusiai pasinaudoti laikraščio 
puslapiu, kad galėtume visuo
menei pristatyti skautiškuosius 
uždavinius, pranešimus ir žinias 
iš mūsų veiklos.

Nuoširdus skautiškas ačiū vi
siem!

Budžiu
ps. B. Kidolienė

Skautų Pastogės red.

Šiuo tarpu svarbiausia: ruoštis 
dalyvauti stovykloj;

a) kaupti lėšas stovyklos mo
kesčiui, kelionės ir kitom išlai-

b) susitvarkyti, papildyti ar 
naujai įsigyti — tiek asmeninį, 
tiek vienetų stovyklinį invento
rių bei reikmenis;

c) jau dabar užsiimti ir uoliai 
ruoštis gražiai, turiningai, lietu
viškai ir skautiškai dalyvauti vi
sose JS programose;

d) gerai susiorganizuoti, gerai 

vo vienetam, tuntam — vieti- 
ninkijom bei vietovėm;

e) iš anksto įveikti visus kliu
vinius ir būtinai dalyvauti jubi
liejinėj stovykloj.

J ūbi liejinė£sto vykioj visi ir vi
sos reikalingi, nes ta stovykla 
yra viso mūsų lietuviškojo skau
tybės sąjūdžio stovykla!

Sesės ir Broliai, Vadovės ir 
Vadovai, visi didžiosios Lietu
vių Skautų Sąjungos nariai ir 
natės, — tvirtu šuoliu į jubilie
jinę stovyklą!

v.s. A. Saulaitis

Skautų renginiai Philadelphijoj
Kaziuko mugė — įvyks balan

džio 15, Verbų sekmadienį. Bro
liai, sesės ir židinietės jau kuris 
laikas planuoja ir ruošiasi šiai 
metinei šventei.

Mugėje turėsiihe: knygų ir

“Skautų Pastogei” ir jos re
daktorei penkmečio proga siun
čiame nuoširdžius sveikinimus 
iš Philadelphijos.

Nors ir nebuvau . nuolątinė 
“S. Pastogės” bendradarbė, bet 
retkarčiais painformuodavau 
apie mūsų vietovės veiklą. To
dėl, pasinaudodama bendradar
bių privilegija, noriu pareikšti 
keletą minčių šios sukakties pro
ga.

Peržvelgus penkmetį, pama
tysime, kad paukštytės-villdukai 
išaugo į skautus-skautes, gelton- 
šlipsiai į subrendusius mėlyn- 
šlipsiųs. Tai jau didelis pasi
keitimas jauno žmogaus ar vai
ko gyvenime. Tačiau “Skautų 
Pastogė*' išsilaikė tokia pati vi- 

S kautai pamaldų metu Maspetho lietuvių parapijos bažnyčioj.
Nuotr. G. Peniko

DĖL KNYGOS — 
“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

LSS Tarybos pirmijai apsi
ėmus leisti v.s. Petro Jurgėlos 
paruoštą lietuvių skautybės 
ideologijos, veikimo bei istori
jos knygą “Lietuviškoji Skau
tija”, pernai v.s. Alfonsas Samu
šis New Yorke LSS Tarybos viešumą ir kreipsis: 
Pirmijos buvo išrinktas organi
zuoti ir Vadovauti knygos leidi
mo vajui —

populiarinti leidinio reikalą, 
kviesti mecenatus knygos lei

dimui finansuoti,
iš anksto rinkti knygos pre

numeratas,
platinti jau išleistą knygą,
visais būdais kaupti lėšas šiam 

didžiuliui veikalui išleisti ir rū
pintis kitais tos rūšies reikalais.

V. s. A. Samušio rūpesčiu 
sudarytas ir pagrindinis “Lietu
viškosios Skautijos” vajaus ko
mitetas. Į jį įeina:

pirmininkas — v.s. Alfonsas 
Samušis, sekretorė — ps. Aldo
na Cekienė, iždininkas s. Juozas 
Bružas ir renginių vadovė — s. 
Irena Vilgalienė. LS vajaus ko
mitetas jau paruošė konkrečių 
projektų LS vajaus reikalu.

“Lietuviškoji Skautija” — vei
kalas stambus. Nežiūrint didelių 
leidimo išlaidų, pasirinkta, kad 
“Lietuviškąją Skautiją” iš anks
to užsisakant prenumeratos mo
kestį palikti tik 10 dol., nors vė
liau knygos kaina gali būti apie 
15 dol.

LS vajaus komiteto iždininkas 
s. J. Bružas pranešė, kad nors

plokštelių, deginimu puoštų 
medžio išdirbinių, sidabro pa
puošalų, gintaro, juostų, lietu
viškų audinių. Jaunimas parda
vinės margučius, pyragaičius, 
meduolius, grybus, saldainius ir 
savo rankdarbius. Veiks jauki 
kavinė, ir bus šilti užkandžiai.

Mugė ruošiama Šv Andrie
jaus parapijos salėj. Dalyvausi
me organizuotai mišiose 10:30 
vai. ryto, o po mišių bus trum
pa sueiga ir mugės atidarymas.

Kviečiame Philadelphijos mu- 
gėn atsilankyti ir artimesnes 
vietoves, čia gal pamatysite ką 
nors naujo, ko savoj dar netu
rėjote. Lauksime visų!

Paroda — gegužės 6 Phila
delphijos skautų ir skaučių d- 
vės ruošia M. Jankausko medžio 
išdirbinių parodą. Paroda įvyks 
Šv. Andriejaus par. salėj. Atida
rymas 12 vai.

Prieš metus M. Jankauskas 

sus penkerius metus. Vietovės 
neparodė didelio entuziazmo 
bendradarbiavime, ir daug kar
tų skaitydavome pačios redakto
rės užpildytą puslapį. Sveikinti
na redaktorė, kad nepabūgo 
šios pareigos, o vis stengėsi su
rasti medžiagos, ir puslapį už
pildyti.

Atlanto Rajonas susideda iš 
daugelio aktyvių vietovių, tad į- 
sijunkime visi į spaudos dar
bą! Turime talentingo, gerai lie
tuviškai kalbančio jaunimo, pa
skatinkime juos įsijungti į 
“Skautų Pastogės” bendra
darbius. Nelaukime, ką duos 
“Skautų Pastogė” mum, bet visi 
padėkime jai.

ps. D. Surdėnienė, 
Philadelphia

vajus oficialiai dar nepradėtas, 
bet jau gauta finansinės paramos 
iš Bostono ir Chicagos.

LS vajaus komitetas, užbaigęs 
parengiamuosius darbus, išeis į 

į visus LSS narius, ypač į va
dovus ir vadoves,

į spaudos platintojus, 
į lietuvių skautų spaudos rė

mėjus ir
į visus geros valios lietuvius, 

labai nuoširdžiai prašydamas 
prisidėti prie “Lietuviškosio" 
Skautijos” vajaus ir realiai pa
remti to skautybės kapitalinio 
veikalo leidimą.

LS vajaus komitetas, prieš 
pradėdamas vajų pilnu tempu, 
nori susidaryti sąrašus (kartote
ką) tokių taurių lietuvių, į ku
riuos būtų svarbu kreiptis, pra
šant būti LS knygos leidimo me
cenatais — paskirti stambią pa
ramą; garbės leidėjais — auko
ti mažesnę tam tikro dydžio su
mą; aukotojais — bet kokio dy
džio paramos davėjais, prenu
meratoriais — iš anksto užsisa
kančiais LS knygą.

Vietovių vadovai, vadovės ir 
kiti, norį paspartinti knygos iš
leidimą, galėtų labai patalkinti

(nukelta į 9 psl.)

Išrinkta nauja Liet. Skautų 
Sąjungos vadovybė

Jau kuris laikas, kai visus 
1972 suvažiavimo dalyvius pa
siekė suvažiavimo biuletenis 
Nr. 3. Šiuo norima ir visus LSS 
narius supažindinti su naująja . 
LSS-gos vadovybe.

Remiantis balsavimo davi
niais, pranešama, kad į LSS 
Tarybą bendruoju sąrašu išrink
ta: v.s. M. Jonikienė, v.s. F. Kur- 
gonienė, v.s. A. Namikienė, v.s. 
O. Saulaitienė, v.s. A. Saulaitis, 
v.s. V. Vijeikis. Kandidatai: s. D. 
Dundzilienė, s. A. Zaparackas ir 
v.s. A. Samušis.

| LSS Tarybą Ak. Sk. Sąjū
džio sąrašu išrinkta: v.s. fil. L. 
Grinius, v.s. fil. B. Kviklys, t.n. 
ps. D. Korzonienė, fil. s. R. Mo
lienė. Kandidatai: fil. ps. A. 
Juodikis, fil. ps. D. Jurgutie- 
nė ir fil. s. V. Varnas.

N’ew Yorke turėjo savo darbų 
parodų, kuri praėjo labai sėk
mingai.’

Kviečiame visus, kurie nega
lėjo jo darbų pamatyti, atvykti į 
Phi ladelphiją gegužės 6.

D.S.

Kovo 4 ne vieno newyorkie- 
čio buvo jau senai laukiama. Tą 
dieną daugelio kelionės tikslas 
buvo aplankyti New Yorko skau- 
tų-čių rengiamą tradicinę Ka
ziuko mugę.

Tą rytą skautai ir skautės orga
nizuotai dalyvavo pamaldose 
Viešp. Atsimainymo bažnyčioje 
Maspeth, N. Y. Mišias aukojo 
v.s. kun. J. Pakalniškis, New 
Yorko skautų ir LSB dvasios 
vadas.

Po pamaldų ne 'tik skautai, 
bet ir gražus būrys New Yorko 
visuomenės skubėjo į Kultūros 
Židinį, kad tik suspėtų į mu
gės atidarymą.

Atidarant mugę, susirinko be
veik rekordinis dalyvių skai
čius. (Apie rekordinį skaičių 
kalbama nejuokais, daugelis tu
rėjo net palaukti lauke). Tai 
pradžiugino visus nuo didžiau
sio iki mažiausio abiejų tuntų 
skautus-es, nes tai reiškė, kad 
jų visų metų darbas ir rūpes
čiai ir vėl bus gražiai įvertinti. ~~

Į LSS Tarybą Brolijos sąrašu 
išrinkti: s. K. Cijūnėlis, s. A. 
Glodas, j. v.s. M. Manomaitis, s. 
J. Toliušis. Kandidatai: ps. V. 
Dilba, s. Z. Jaunius ir j.ps. R. 
Kunstmanas.

Į LSS Tarybą Seserijos sąra
šu išrinkta: s. R. Česnavičienė, 
s. L. Kiliulienė, s. I. Nenortie- 
nė, s. M. Vasiliauskienė. Kandi
datės — j.v.s. A. Gasnerienė, s. 
L. Jasulevičienė ir s. A. Rama
nauskienė.

Į LSS Garbės Teismą išrinkti: 
v.s. V. Namikas, v.s. A. Pliate
ris, v.s. G. Senkevičius. Kandida
tai: v.s. I. Lukoševičienė ir v.s. 
L. Eimantas.

Į LSS Kontrolės Komisiją 
išrinkti: s. R. Jakubauskas, s. 
J. Stašaitis, v.s. V. Tallat-Kelpša. 
Kandidatai — ps. R. Poškienė ir 
s. A. Mažeika.

Ak. Sk. Sąjūdžio Vadijos Pir
mininke išrinkta t.n.s. Stefa 
Gedgaudienė, pavaduotoju — 
fil. ps. J. Šenbergas, Garbės Gy
nėju — fil. v.s. E. Korzonas.

L.S. Brolijos Vyr. Skautinin
ku išrinktas v.s. Petras Molis, 
pavaduotoju —v.s. G. Kiliulis, 
Garbės Gynėju — v.s. V. Jokū
baitis.

L.S. Seserijos Vyr. Skautinin
ke išrinkta v.s. Lilė Milukienė, 
pavaduotoja — s. I. Kerelienė, 
Garbės Gynėja — ps. A. Ce- 
kienė.

Anglijos Rajono Vadu iš
rinktas s. J. Alkis, JAV Atlanto 
raj<— ps. B. Aleksandravičius, 
Kanados — v.s. K. Batūra, JAV 
Ramiojo Vandenyno raj. — ps. 
V. Vidugiris, JAV Vidurio raj. 
v.s. P. Nedas ir Vokietijos rajono 
— ps. A. Veršelis.

Mugę atidarė Liet. Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininkė v.s. 
Lilė Milukienė. Pasveikinus vi
sus trumpu žodžiu ir perkirpus 
kaspiną, jį kvietė aplankyti vi
sus paviljonus ir pasidžiaugti 
skautų darbais.

Kiekviename Židinio kam
baryje virė prekyba ar loterijos 
laimės bandymai. Skautės šiais 
metais turėjo prigaminusios į- 
vairių dekoratyvinių dalykų, ku
rie atrado : pirkėjų. -f Paukštytės 
ne tik darbavosi prie prekysta
lių, bet jos turėjo ir “Laimės 
šulinį”, kuris visą laiką buvo ap
gultas mažųjų.

Broliai pasižymėjo daugiau 
“vyriškuose” darbuose, t. y. 
įvairiuose medžio dirbiniuose ir 
pan. Vilkiukai gražiai tvarkė 
prekybą su meniškais šlipsų žie
dais ir skautiškais dekoratyvi
niais ženklais.

Kaip ir kiekvienais metais, 
židiniečių paviljonas susilaukė 
daug dėmesio. Šiame paviljone 
buvo labai daug dar nematytų 
išdirbinių, pav. — sidabro pa
puošalų, įvairiaūsių medžio dir
binių, lietuviškų audinių ir gin
taro. Beveik buvo galima pava
dinti šį paviljoną tautodailės pa
roda, — tiek šios rūšies prėkių 
ten buvo. Kiekvieno lietuvio šir
džiai juk miela įsigyti autentišką 
papuošalą namam, o kadangi pa
sirinkimas buvo tikrai didelis, 
židinietės nestigo pirkėjų. Vie
nas, iki šiol nematytas dalykas 
buvo tai dail. Vytauto Igno gra
fikos paveikslai — Zodiako 
ženklai.

Puošnus paviljonas bematant 
tuštėjo, kas leido nusišypsoti 
šių metų Židinio paviljono ren
gėjom — vyr. sk. v. si. M. Šulai- 
tienei ir ps. B. Kidolienei, kad 
jų darbas ir rūpestis duoda tokių 
gražių vaisių.

Mugės lankytojai, apsipirkę 
ir išmėginę laimę, K. Židinio . 
rūsyje galėjo pasistiprinti ska
niais lietuviško stiliaus pie
tum, kuriuos, kaip ir kasmet, 
paruošė Tėvų Komitetas.

Norintieji pasmaguriauti, už
suko į vyr. skaučių kavinę, kur 
buvo pilna tortų, riestainių ir 
tradicinių “Kaziuko širdžių”.

Visi mugės lankytojai tikrai 
jautėsi kaip Lietuvoj, kaip lie
tuviškame “jomarke”, nes vie
noj vietoj galėjo ir apsipirkti ir 
pasivaišinti, dėl ko reikia tik pa
girti mūsų skautus, kurie kasmet 
suruošia tokią puikią progą ši
taip pabendrauti.

Mugei pasibaigus, skautai dė
kingu žvilgsniu išlydėjo jos lan
kytojus, dažnam dar priminda
mi ir kitais metais nepamiršti 
ir vėl atsilankyti į panašią Ka
ziuko Mugę.

B.K.
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APIE KONGRESĄ MELBOURNE
(atkelta ii 1 psl.)

siją. Antras neišdildomas iš ten 
įspūdis — masinis posėdis, kur 
kalbėta visokiom kalbom ir kur 
man teko prabilti lietuviškai su 
pabaigos žodžiais vengriškai. 
Tai kėlė vengram entuziazmą, 
o kalbėtojui ovacijas. Barcelonoj 
suvažiavo iš viso pasaulio gausy
bė katalikų, moraliai paremdami 
tada izoliuotą ir niekinamą ispa
nų tautą. Įspūdingiausia ten bu
vo, kai stadione buvo šventi
nami 900 ispanų kunigų. Rio de 
Janeiro buvo milijoninė proce
sija. Tik vyrų mišiose buvo 
400,000 vienų vyrų — 100 ku
nigų jiem Komuniją dalino visą* 
valandą. Procesijoje dalyvavo ir 
vyriausybė su milijonine minia. 
Melboume nieko panašaus. Įva
žiavęs .į Melboumą, nejautei, 
kad čia yra kongresas. Popie
žiaus vėliavos niekur nebuvo — 
jei bent prie bažnyčių. Bet tų 
bažnyčių ne kažin kiek — apie 
30 milijoniniame mieste. Toks 
buvo įspūdis, kad miestas nebu
vo pasiruošęs kongreso priimti.

tikėjimo laisvės. Ar buvo kong
rese pareiškia vienybė -su pa
vergtų tautų tikintaisiais?

— Buvo tai jausti. Vienas po
sėdis buvo pavadintas “mažumų 
posėdis”. Ten buvo minima per
sekiojamoji Bažnyčia.

\ -o
Baigdamas prelatas vėl grįžo 

prie lietuvių — jų pasirodymas, 
prelato vertinimu, Melboume 
buvo gražiausias ii visų Įritu 
kongresų. Vietos spauda lietu
vius minėjo. *

Porą kartų prelatas aplankė 
lietuvius ir ne kongrese — Syd- 
nejuje ir Melboume. Kalbėjo 
apie laisvinimo reikalus, kun. 
Martinkus apie šalpą. Rado juos 
ištikimus Lietuvos laisvės min
čiai kaip ir ankstau, kaip ir 
Amerikoje. Padrumstęs juos tik 
nepriklausomybės minėjime 
vieno kalbėtojo siūlymas nekal
bėti apie nepriklausomybę, o te
reikalauti satelitinio statuso. 
Teiravosi, ar tokių nuomonių 
neiškyla Amerikoje; teiravosi

Keamy, N. j., vasario 18 prie jniesto rūmų buvo iškelta lietuviška vėliava. Nuotraukoje 
vėliavą laiko susirinkusių lietuvių grupė. .______ '______________________

JiŠ visur!
— Lietuvių Rašytojų Draugi

jos premijos komisija sudarytu 
Washingtono (D.C.) apylinkėj. Į 
komisiją įeina Antanas Vaičiu
laitis, Alfonsas Nyka Niliūnas, 
Jurgis Šlekaitis, Arvydas Barz- 
dukas ir Juozas Laučka. Jie ver
tins 1972 pasirodžiusias literatū
rines knygas. Premijos mecena
tas — Lietuvių Fondas, kasmet 
skiriąs po 1000 dol. Premijos į- 
teikimas numatomas Washingto- 
ne Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo metu. Tuo pačiu 
laiku organizuojamas visuotinis 
lietuvių rašytojų nuvažiavimas 
ir literatūros vakaras.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo 
dešimties metų veiklos svar
besni duomenys: narių skaičius 
pakilo iki 2,294. Aktyvas-balan- 
sas siekia 5,113,613 dol. Nariam 
išduota paskolų 8,674,339 dol. 
Nariam išmokėta palūkanų ir di- 
videntų 1,100,592 dol. Nariai 
gavo draudos 72,508 dol., lietu
viškom organizacijom paaukota

— Gal tai buvo dėl to, kad tai 
protestantų kraštas?

— Taip ir yra. N. Cath. Re- 
gister laikrašty radau Baker, jė
zuito, vertinimą: esą kongresas 
buvo “blankus”; prieš tai rengė
jai taręsi su protestantais, o šie 
statę sąlygą — nedaryti proce
sijos per miestą su Švenčiausiu. 
Tokios procesijos ir nebuvo. 
Kongreso dienos buvo pada
lytos į tautybių, profesijų po
sėdžius, išmėtytus po visą mies
tą. Ir lietuviškoje dalyje svar
biausia buvo mišios įvairiom in
tencijom — už kenčiančią Lie
tuvą, už Bažnyčių sujungimą ir 
t.t. Išsiskyrė tas minėtasis religi
nis koncertas.

— Ar buvo jausti vedamoji 
šio kongreso mintis — religinė, 
socialinė ar moralinė — kuria 
būtų įsąmoninti visi kongreso 

. dalyviai ir pagal kurią jie veik
tų gyvenimą iki kito kongreso, 
kad-kongresas - iš Bkrųjų virstų 
formuojamąja jėga?

— Kongreso vedamoji mintis 
buvo išreikšta popiežiaus Pau
liaus VI iš Evangelijos paim
tais žodžiais: “Mylėkite vienas 
kitą, kaip aš jus mylėjau”. Tie 
žodžiai buvo popiežiaus laiške, 
kurį skaitė Baltimorės kardi
nolas Lawrence Shehan, atsto
vavęs popiežiui šiame kongrese. 
Tai buvo ekumeninė mintis. 
Buvo kreipiamas dėmesys į kitas 
religijas. Rengėjų mintis buvo 
anas religijas priartinti prie kata
likų, anot popiežiaus laiško, už- 
gydant tai, kas mus skiria.

Jei eucharistinio kongreso 
didžioji prasmė sutelkti mintis į 
Eucharistiją, tai šios idėjos ma
sei nebuvo perduota.

— Ar kitų religijų atstovai 
kongrese dalyvavo?

— Labai mažai. Daugiau daly
vavo anglikonų. Vienas kitas iš 
anglikonų gražiai pasirodė,, bet 
ne kiti protestantai.

— Ar nesiperša tad įspūdis, 
kad ta tiesiamoji kitų religijų 
išpažintojam ranka nebuvo pa
imta?

— Taip. Man toks įspūdis ir 
yra.

— Ekumeninė vienybė turėtų 
reikšti vienybę ne tik su kitų 
tikėjimų tikinčiaisiais, bet ir su 
tais tikinčiaisiais, kurie neturi

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA
(atkelta ii 8 psl.)

LS vajaus komitetui, prisiųs- 
dami adresus tokių asmenų, į ku
riuos verta kreiptis LS reikalais. 
Prašom pridėti, kaip juos kon
taktuoti.

Tačiau LS vajus negalės pa
sitenkinti tuo, kad bus surinkta 
tiek ir tiek adresų.

LS vajaus komitetui davus sig
nalą, patį vajų — ieškoti me
cenatų, garbės leidėjų bei auko
tojų, rinkti iš anksto prenumera
tas ir visais kitais būdais prisi
dėti — vietovėse — rajonuose, 
tuntuose-vietininkijose, viene
tuose ir t.t. — teks vykdyti vi
siem vadovam-ėm. Tai labai di
delis, labai svarbus ir visų su
telktinis darbasl

A.S.

apie Altos ir Bendruomenės 
santykius. Išsikalbėti su jais 
buvo labai naudinga.

Kelionės metu prelatas paju
tęs ir, ką reiškia kitur dolerio 
nuvertinimas — kelionės išlai
dose doleris tebuvovertas 70 cn.

KEARNY, N.J.

BALTIMORĖS t IMIOS

Plevėsavo Lietuvos vėliava
Vasario Šešioliktoji, kad 

kukliai, bet kasmet čia minima. 
Šiemet ji paminėta vasario 18. 
sekmadienį. Tąja intencija kle
bonas kun. D. Pocius aukojo 
lietuviškas mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą.

Po pamaldų buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Padėtas vaini
kas prie tautinio kryžiaus šven
toriuj.

Tą sekmadienį suplevėsavo 
ir Lietuvos trispalvė. Kartu su 
JAV vėliava čia plevėsavo mies
to rūmų aikštėj visą savaitę 
ir priminė kitataučiam, jog ir 
čia esama lietuvių, kovojančių 
dėl savo teisių ir savo tėvų bei 
protėvių žemės. Tai išryškino • 
ir speciali miesto burmistro An- 
thony J. Cavalier rezoliucija, 
skelbianti Lietuvos atstatymo 

v 55 metų sukaktį. '! ”
Vietos amerikiečių laikraštis 

Observer vasario 22 pirmame 
puslapy išspausdino nuotrauką 
iškilmių dalyvių, laikančių ran
kose Lietuvos vėliavą, prieš pa
keliant ją miesto rūmų aikštėj.

Lietuvių Bendruomenės 
Kearny-Harrison apylinkės va
dovybė (pirm. J. Vaičkus ir sekr. 
dr. St. Skripkus) rūpinosi visais 
minėjimo reikalais, palaikydami 
ryšį su parapijos klebonu kun.

ir

Lietuvių posto 151 padėjėjos 
ir posto legionieriai laivo 24 
surengė pietus veteranams iš 
Perry Point veteranų ligoninės. 
Svečius jie pavaišino Lietuvių 
svetainės klevų kambaryje. Ve
teranai, praleidę kelias malonias 
valandas, vėl grįžo [ligoninę.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
savo metinius pusryčius turėjo 
kovo 25, sekmadienį. Pi rma visi 
dalyvavo 8:30 v. mišiose, kurias 
aukojo prel. L. Mendelis. Po mi
šių visi susirinko gražiame Cae- 
sar’s restorane Saratoga gatvėj. 
Ten jie ne tik pavalgė pusry
čius, bet ir aptarė ateities veiklą. "

Šv. Kazimiero seselių rėmėjų 
Baltimorės skyrius balandžio 1 
Šv. Alfonso mokyklos salėj ren
gia pietus. Pradžia Ival., baig
sis 5 v. Visi kviečiami dalyvau
ti ir tuo paremti seselių darbą 
mūsų kolonijoj. Visaspelnas ski
riamas seselėm.

Vakarienę ir šokius rengia lie
tuvių posto padėjėjos balandžio 
7, šeštadienį, lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Pradžia8 v.v. Bi
lietų iš anksto galima gauti pas 
nares. Šokiam gros geras orkest
ras. Visi kviečiami dalyvauti.

Dainos, vyrų choro, pirmas visus atsilartkyti ir pasiklausyti 
pavasario koncertas bus balan- gražių dainų.
džio 28, per Atvelykį, šeštadie- Jonas Obelinis

nį, 7:30 v.v. Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Choras kviečia

D. Pocium ir miesto tarybinin- i 
k u advokatu Jack Salvest. i

Rinkliavą Lietuvos laisvinimo 
reikalam jau vykdo apylinkės 
pirmininkas Jonas Vaičkus.

Parapija
Rūpesčių ir darbo daug, — 

^pareiškė, beskubėdamas susi- 
rinkiman, klebonas kun. D. Po
cius. Tų rūpesčių vis gausėja. 
Mokykla, kuri veikia jau su 
aštuoniais skyriais, pareikalauja’ 
didelio dėmesio ir išlaidų. Pu
sė parapijos pajamų nuteka iš
laikyti mokyklai. Didelė paspir
tis yra bingo lošimai, kurie čia, 
parapijos salėj, vyksta kas ket
virtadienis. Jiem vykdyti reikia 
darbo jėgos, savanorių, pasi
šventėlių, o tokių sunku rasti.

Bažnyčia pamaldų metu 
sekmadieniais beveik pilnutėlė. 
Netrūksta žmonių ir per sumą, 
kuri laikoma 10 vai. lietuviš
kai. Dar tebeskamba čia “Pul
kim ant akelių” ir kitos liętu-.r. 
viškos.giėsmŽs^

Didelė dalis parapiečių jau 
yra kitataučiai. Tačiau šaknys 
dar tebėra lietuviškos, gana pla
čiai išsiraizgiusios po parapiją. 
Parapiečiai tebėra vieningi, 
kaip ir praeityje. Svarbiem rei
kalam nesigailima aukų. Tai ro
do ir kalėdinė rinkliava, kuri 
prašoko visas lig šiol buvusias.

Šiuo metu parapijos vadovy
bė rūpinasi parapiečių vakarie
ne, kuri ruošiama kovo 11, sek
madienį, Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro salėj. 
Norima parapiečiam duoti pro
gos labiau suartėti, pabend
rauti, pasidalinti įspūdžiais, . 
kartu susipažįstant su tolimes-

niais parapijos uždaviniais bei 
rūpesčiais.

Vienas iš svarbių parapijos 
rūpesčių yra Švento Vardo 
Draugijos narių bendra komuni
ja ir iškilmingi pusryčiai, ruo
šiami Verbų sekmadienį, balan
džio 15. Ši vyrų šventė yra tra
dicinė; ji šioj, parapijoj prakti
kuojama nuo 1917. Šventė bus 
paįvairinta kalbomis, me
nine dalim ir t.t.

J. Mėl.

WORCESTER, MASS.
Šeštadieninės mokyklos tėvų 

komitetas balandžio 1, sekma
dienį, 1 vai. popiet Maironio 
Parke rengia pietus. Programą 
atliks šios mokyklos jaunimas. 
Pelnas skiriamas šeštadieninei 
mokyklai remti. Tėvų komite
tas visus kviečia atsilankyti ir 
įvertinti jaunųjų pastangas.

Worcesterio skautai ir skautės 
kiekvienais metais Verbų sek
madienį rengia Kaziuko mugę. 
Šiemet ji įvyks balandžio 15. 
Pradžia 12 vai. su pietumis, ku
riuos ruošia skautų tėvų komite
tas. “Nevėžio” tunto skautai 
rankdarbius gamino ištisus me
tus. Dabar bus gera proga pasi
džiaugti skautų darbštumu ir 
įsigyti jų darbelių. Skautės aprū
pins gintarais, audiniais, ke
piniais. Paukštyčių draugovė 
suvaidins “Rudnosiuką”. Įėji
mas į mugę visiem laisvas.

Rekolekcijos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj prasidės ba
landžio 9 vakarą. Baigsis Verbų 
sekmadienį.

23,200 dol., atsargos kapitalas iš
augo iki 169,815 dol.

— J. Karpus, čia gimęs ir 
augęs lietuvis, uoliai skaito 
Darbininką, nes ir jo žmona lie
tuviškos kilmės. Jis yra vienas 
iš savininkų didžiulės kilimų 
krautuvės “Rainbow decora- 
tion center”, 386 Third Avenue, 
tarp 27 ir 28 St., New York, 
N. Y. 10015. Tel. 685-0255. Jis 
mielai patarnaus lietuviam, gi 
krautuvėj didelis kilimų pasi
rinkimas.

— Australijos lietuvių fondo 
valdybą sudaro: Ig. Alekna, V. 
Jakutis, J. Meiliūnas, A. Mikai
la ir A. Zubras.

— Cleveland, Ohio, mokslei
vių ateitininkų Maironio kuopa 
kovo 3 lankėsi miesto arenoj, 
kur pamatė Ice Follies spektak
lį. Moksleiviai pasigrožėjo meis
trišku čiuožimu, komiškais pasi
rodymais ir gražia muzika. 
Moksleiviai pageidautų ir dau- 

* giaii panašių ’•išvykų; IšVyteį ly-4 
dėjo kuopos globėjas R. Bri
džius ir pirm. Marius Laniaus- 
kas.

J.M.

Julius Paknis, Cbairraan of 
the Board

Nuo Įdėjimo

SCHUYLER SAVINGS
. AND

Loan Association of
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
Phone: 991-0001; 991-7260

MOKA
Savings 

Certificate 
2 years 

Minimum 
$10,000 

6%

Regular 
Savings 
Accounts 

5%

Dr. Jokūbas Stukas. 
President

dienos kas ketvirtis metų priskaltomi nuošimčiai. Taupymo Indėliai 
apdrausti Ilgi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
WASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadlenis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p.
Penktadienis — 9 vai. ryto Ilgi 7 vai. vak.

TURTAS (ASSETS) 7,750,000.00

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė Ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Balza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jt, Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mlckewich, M.D., John D. Nakrosls, A.I.A., Walter 
Pilka itls, John J. Salvest, Esq.

John A. Condon
Ex«c. Mgr.

Teisių Patarijai: 
Frank P. Gelenitis Ir 

John Jr Salvest
r.

Lawrence G. Moskal 
Ass’t Mgr.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Intertrade Express Corp. taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp. 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Si vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėsi
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Flfth Fioor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

MOSKVITCH 412IE $3570.00 
Export Model

MOSKVITCH 408 IE $3285.00 
ZHIGULI VAZ 2101 $3520.00 

ZAPOROZHETS ZAZ 968 .
$2250.00

Prašylate mūsų specialaus biu- 
’etenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 

Prašykite mOsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų kiijentų!
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J&B HOUSEHOLD CLEANINGTYSON AND BOB-SY
SERVICE

GENERAL TRUCKING
Conunercial and Besidential, Low Rates

- Venedan BHnds. Cleaned. Residen- 
tial & Conunercial. Call 379-8619 or 
379-6654. X -

A . . ’ ■ . , i

ir mono. , vengras A<

T0TH4CK n 
YOTB'Ad "

CANCEL 0R CHANGE 
... Tai : Gi.2-2923 v

Youi eattra home ipedal Spciagtime ntn 
CALL tlU) aatMtt

AEGEAN ISLE RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

Finest of Foods We also do Catering 
781 E. 31 Street, Brooklyn, 

Call: 434-7496

Lic. and Insured, Local and N. J. Areas 
Call 212 FI1-3629.

Soft Ice Crean ft Skort Order Take 
OuL Drive In. Ali equip. Ine. Grosses 
$16,000. summer only, £xceitenf year 
round potendal fbr right party. Limeni 
tems and fimneing available. Full 
price only $55,000. Ari Now! (201) 
244-7800. Plbase call collect.

\ 1-^----------------------

Complete Altentioas, Full Basement, 
Banelius, Dooa. MOadaura, Ceiling, 
^wędiah - Beasonable

UC 69O892.Froe 
STENS

CALL: 833-2678
---------1 x'-c.' ■

lt, •1973 m. kovo 30, ,«r. 13 * DABBININKAS
' ’ * ' ' * ’x »• •> . -? v. i : * . . •

tas. VirS 500 
_ _______randama visų 

^Dou'Žuarias, EugenijusOrriegi- lietuviškų valgių ir kepsnių pa- 
. nas ir Pagrobimas iš Seralio, tiekalai^ Parašyta įgudusių auto- 

rių. Kriygoš1 kaina supersiunti- 
^ La^ą Rytą. New Yprkp lieM- nįjį^ doi: 7 

,vių vyrų choro‘<Perirtlnas”įdM- JJdu___________________ m •.
tnuotos dainos; Ramovėnų mar- SAuiMAIaI 

Tykus buvo vakartlia, Nu- <
Jį; VMS MnlMMS

Naktis graži, Karo žygio daina, -r• «.-m, ’» .
"Dainelė apie gaidelį, Daina, • .. "T šlmt-
daina. Pražydo jazminai, Jau Sovi.etl*
jmvertps dvaro stonios, Lop«i- surink?s

F:

|
f*

i

NAUJAUSIOS-^NYGOS
— Vacio Kayaliūpo “Aidai ir 

šešėliai^. Pro&^ofcsJbrtianas. 
5 dol. ' ■' . ■

— A. Musteikio “Kiauros 
rieškučios”. RomariaS. Kaina 
4.50 dol. “ ' ' ! '

Ados Karvelytės -‘‘Ne de

čekas Hort ir 
O 1/2 taško, 
tarptautiniame 

trornyrę^ piĮmayo rygietis did
meistris M. Tai,"aštuntame ra-

» 1
| | nęs 7 tš.npo2ro sųkė. estas Paul 

■’ ' ‘ ii’bųv^ pasaulio 
Al ?otugaje- 

tš., maskvietis 
s Nej po 5 tš.

CAMPWEDIK0
In Hillsboro, N. H. provides a 7-week 
summer treatment camp for emotionally 
disturbedboys &om 8'to l5. A profits-. 
donai therapeutic stafT stroctures the 
camping progzam - so»' that each boy 
encountea eaperienęea vhich foster 
emotipnal growth, coūfidence and self- 
control. For Further Information ivrite of 
call: " •: ,

RAY 4RAY CONTRACTORS, 
Painting Inside čc.Outside. Estimates 

Given. Ali Work Guaranteed
Call 356-7046 or 212 356-7620

BEST CONTRACTING 
Ali — Trades

Good Substantial Work 
Reasonable — Reliable 

Free Estimates Call: 243-2120

vslcij po o L 
Bronštein ir eį

— Bostono tarpkhibinėse ko
vo 9 mūsų šaęhųratininkai run
gėsi su Johnson ekipa iš Čam- 
bridge, Mass. Įš'kęfajrių užbaig
tų partijų Čambridge piiųiavo su 
2 1/2-1 1/2 .ti,. Mums pustaš- 
kį pelnijo Kazys Męrkis ir pilną 
tašką Saulius Gįrnius. Kovo 23 
antrą kartą f i mūsiškiai j rungsis 
prieš tą, pačią Johnson ko
mandą iš Carųbridge.

— Europos komandinių pir
menybių baigminis ratas įvyks 
liepos 6-13, Anglijoj, Turiną kar
tą į baigmines Europos p-bes 
kvalifĮkavosį Anglijos Komanda, 
įveikusi Olandiją 9-7, ir Šveica- 

__ rijos komanda, kuriai pirmumas 
lĖrS'temyMe'
- ’ v 1 1'• r rv«Zk2’'Levianr w* K/if rv*v<s«*4 lvr_
lektyvinis veikalas, redaguotas 
prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos rusų okupacijoj. Kaina 
10 dol. .’ '•Į

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
Ta Ulevičius. Kaina 4 dol.

. . . . , b • V.„ Čižiūno “Šeima tautinėj .. o . . , _ „
' "ŽibtttūHs,; Tertgvot ' mthdl^s^ bendruomenėj”. Kaina 1,50^01. :?£ėj9i;A«A$ 0
dainos: ŽibtriėHs,* Seiiberhio^ Lietuvos spalvotas žemėlapis. sunnJ<o.
daina. Išdykėlės, Kodėl?, Mano; Sulankstomas. .30x42. Kaimr 3 S^s "
laukai.- -Knygoj- Polka, - Senas* do)it/fun ‘ri-B 
>k*ulžiui, SauHu tave,. Iposį Fausto Kiršosb •Palikim^ - i
laiškai, Negerk! trečios,'Būtasis - Eilėraščių rinktinė. Didelio re>r- ’ nynf’ įl^Ta^pfriha-

' - - - - - * - - vė^Rytų Vokietijos didmeistris
Lflife&n ir I& Mask-

das Donner 10 tš.
Rytų apygardos šachmatų 

p-bės įvyks balandžio 7-8, Eli- 
zabeth, N. J. Šios varžybos vyks

- Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė
ra niekur — K. V. Banaičio; 
Už balto stalo sėdėjau — K.V.

■; Banaičio, Oi, tu, kregždute —£ 
G. Gudauskienės, šauksmas —\ 
B. Budriūno, Lakštingalos gies-' 
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės, 
iŠ šieno — V. Jakubėno. Ant-^
roj pusėj: Viliojanti peteliškė • 
— A.’ Campra, Lakštingala ir ro-^ .varpai”, lyrika. Kaina 2 dol. 
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta-< Aloyzo Barono “Abraomas ir 
vb meilės — M. Sandoval," Vy- jsūnus”. Premijuotas romanas, 
turėlio daina — H. R. Bishbpv 
Solveigos daina — E. Gri'egj-;
Mėlynasis Dunojus — J.|
Strauss. Stereo?Kaina 6 doj. ’ į.

> ■ - . “Kokiais keliais aš kėliau-';
■ čiau <. ” Dainuoja Vokietijos^ 

lietuvių jaunimo kvintetas “Bal-į1 
tija%'kuris tiek daug pasiseki-? 
mo sulaukė pereitą vasarą jau- 

.. rūmo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me-| 
tu Toronte. Plokštelėj; kvintetą^ 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. '■ 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės: 
daina, Vyrai prie jūros, Batukai,.. 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi neverk motinėle. Stereo, kai-,

Kaina 4.50 dol. , . - ?j - 4J? P
Kipro Bielinio “Gana to jun- ?au11^ Kov° 23

go”, 5 dol. '
Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 

parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 doli?kietais12 

^ol. ‘Išleido L. K. ’Mokslė 'Aka
demija Romoj. ■ ’ ;

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kainą 4 
dol.

Didysis jo nuotykis — Prof^ J.

lai*aat^<nyWr;P^kĮb;: Senas4 do)
^keū&ius,. $aujdu teveg? Tjįlrosg Fausto Kiršosb “Palikinu 
laiškai, Negerk! trečios,' Būtasis į Eilėraščių rinktinė. Didelio 1 
intennezzo, Gera, Meduotųjų3 mato, 318jpsl. Kaina,6 dol.,.

''jharŠas. Dainuoja solistai ‘ su ’ or- f 
kestraię. Štereo 6 dpi. , 1

Oi, toli, toli. Phiiadelphijos 
lietuvių choro "Viltis” įdainuo- 

,tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
Idemąi Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties

> daina, Meno daina, Laukiu vis, 
4 Lietuvos šviesos keliu (B. Bud- 
j riOno kantata). Stereo, 6 dol

295 Longwood Avė., Boston 
(617)232-8390

4 Weetat $350 • B Nieks «75 
CAMPHERfTAGE

On Indian Haad Ukė^- Pembroie.
Massachuaetts. A Jiving tradrton in 
camping in Ptymoufh Coonty. Boys 4 
Girta 8-15. June 24 to Augusi 18 Saiiing 
canoeing. water skiing. stamming. tennts 
baaebeH. besketoail. soccer archery. 
dramatic*. tolk dancing. natūra, organte 
garderang. HISTORICAL TRIPS Por 

resarvations wnte:
Stanley & Doris Daw*i.

34 Vtne Si.. Brainloe. Mass. 02184

CAMP GOLDEN DAYS 
for senior citizens with the 
šame proųram as Camp 
Heritapų Ibr 8100.5b a week -

WAMPEE MOVING AND DELIVERY 
Local Lic. 4 Bonded for Office and 
Household moving. 3 Men & Truck 

$25.00 per Hour Call 966-7040

1 SUNOCO 3Ž Čpen 7 days a week 
General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Accessories, 322 32nd 
St. Union City, N.J.also located at3711 
Kennedy Blvd. Jersey‘City, N.J. Ask fbr 
Mr. Juan Alverez, Rally Motors, 
Guaranteed Used Cars, Easy Financing 
, Call (201) 795-1450 or (201) 795-1620

Fictory Outht Storo

R08ES
JIMMEY EDVVARDS 
RUBGISH REMOVAL 

For YourtHomes, Ali Work Guaranteed 
759 MacDonough St Brooklyn, N.Y.

Call 768-1661 Days 668-1778 Nitas

i prieš’ Ispaniją, pasibaigusių ly
giomis 8-8, tačiau lėmė anks
tesnių lentų laimėjimai.

— Talino tarptautiniame tur
nyre po 14-kos ratų tebepirma
vo rygietis didmeistris M. Talis, 
turėjęs 11 taškų ir vieną ne
baigtą. Prieš tai atidėtoj partijoj 
jis įveikė estų'didmeistrį Kere- 
są. Maskvietis Polugajevskistu-

PETER MERCADO
40 Henry St., Brooklyn, Handy Man 
VVith- Truck. Available Lite Hauling 
& Repairs. No Job too small 8 AM to

4 PM. Daily Call UL 8-6252

DR. EMILIO BORDE 
Psychiatric, Hypnosis. Counselling 

By Appointmerit Only 
We Accept Medicaid. 801 West End 

Avė. N.Y.C. 663-6080

GRAND DECORATORS
2536 E. 23rd Street Brooklyn 

FloS?fČJ>vering, Alt Brands available 
histailatidn and • Padding Pleešė iCall: 

, 769-8565

u BEDFOHD AVE^ Madison vionity 
Nę,, Manhattan Beach Bklyp. Lovely 
Čofner Brick Ranch 3 Bedroom, 2

Vardinių, gimtadienio, veldi
nių kortelių su lietuviškais svei
kinimais gaunama Darbininko 
administracijoj. Kortelių yra 
dviejų kainų: po 20 ir po 25 
c. kiekviena, įskaitant ir per
siuntimą:’ ’

Beach Bklyp. Lovely
- 'J ~ 1

Vi'ėiffs'Smyslovaš ii i/Vf .oian- Bathsį"4^1/2 Rooms walk-in, Many
Extras. Call Owner (212) 3764562

CAPE COD — MID CAPE
Ezclusive Res. Area. Spec. Cust Bmh. 4 BJL House, 

sutrumpintu laiku, Šveicarų SiS--Liviii«Bo<>m,FirePhce, Luke KiL Bn^fut Nook. 
~ * 3 B.ths . 2 Car Gange. Swimming Pool. WhMpool.

3 Zoned Heating System. Walk to Beach. Many
Erini (617), 775-1808

tema, penkių ratų. Iš jų bus iš
vesti vyrų, jaunių ir komandi
niai nugalėtojai, įskaitant 3 ge
riausių žaidėjų p a sėkmes.

LINGERIE
Baroara ammtt.

141 Commercial Avs.
PAUSADES PARK

•'544^.;:;
Stare Naan: 

104 DaOy and Satorday

Chomber Mušk School
Camp Soiitade,

Lake Placid, N.Y. 12$46 
Coed; Beginners & Advanced; In- 
dividual instruction. Wfell fouoded 
program of ttody & recreation. 
Exception»l opportmrity for devd- 
oping skilia in perfennancs. latan- 
sive work in Chamber Musie.fot.

/instrumentaliste A singers. Also 
/College accredited fiemmart. Bro- 
'chure. — Joseph 4 Elva Ketadl, 
iOwners and Dirsėtom. — 2SS Ym-

Ave^ Priacetotų NJ. 0854Al« 
TPlroue 649-452-2189 DeptCT>

DEXTER PARK 
PHARMACY 

WP Wm. Anaataai, B. 8. 
77*01 JAMAICA A\EhUB 3 

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

WK DELIVER 
Mldaęan 24130

INVESTMENTS
FULL INVESTMENT SERVICE 

Mutual Funds -
FIRST HARVARD & .CO. 

Rosa lannacone 
212 349-6883

WEIGH -IN LTD.
Knights of Columbus, 1889 North Grand 
Av., Baldwin,L. I. Meets Mondays at 
10 A.M., 1 P.M. & 7:30 P.M. in Nassau 

•call operator for Ent.: No. 4727 Free 
r;, fToHCalM :

KORDAS 
PAINTING 

WORKSHOP
IN GREECE 

5th annual sęssion of beautiftd 
Aegean island of Samos for* 
adults and college students 

under the aegis of the t
i Pythagoręion Institute of / 

Painting, Ine. < 
1973 Program. Spring Workshop 
April 26 — May 17. Landscape!

Painting, Greek Easter, 
Eseursions. Summer Workshops 
June 29-August 25 Painting, 
Dravving, Ceramics, Art History, 
Excursions, FestivatsT ^Ojjtr 
standing Staff of Professional 

Artists.
Brochure: Pythagoręion Institu
te, P. O. Box 1124, Orleans, 
Mass. 02653. Tel. (617) 255^ 

1345

Geriausia dovana — metinė 
. Darbininko prenumerata. Jei 

drangų ir pažįstlmų tarpe
Anoj potej NemunAHo. Lie- nors dar neskaito Darbinin-

tuvoj Įdainuota dainos, duetai ir <®Ikalp do',aną «. užsak>'*
aulo: įM ;MtmW..,DobUuosi J’i _______
__rfL t meti/prfenumeratž tik 7 dol.Nešk padangę.rgryną, Lietučiui 5įx . jo chieagoje įdainuotos dainos:

Tarveski, Viešpatie, Oi, toli, to-~

BLUB RIBBON REALTY 
REALTORS (201) 244-7800
T1RED OF THE SMOKEY CITY?

, Ocean County, with its Clean Fresh Air, 
, might be Considered the lašt "Fresh Air

CourftjT oiSTfie Seaboard!
. - rviY-l'.'’ ’ -r, Jo Chicagoje įdainuotos dainos: Thlnk Ocean County, N J. Thlnk

dulkant, O dalele tu mano, Ru- - _ . ■ r- . Tarveski, Viešpatie, Oi, toli, to-_ Bluo Rlbbon Realty!
giepom nubėgs, ‘ Medžiotojo |RsraA^*jc< it ifi Tekėlo saulelė Narsuoliu**29’900 Buffs — Now b€ardainelė Oi nžlrilolrit vartelius v - H? Modena U. ti, leKėjo sauieie, iNarsuonų this _ Greenisland

_ -t, ■ a .f^huaniau.. Puikus ,lietuvių kai* daina, Įsisodinčiau,. .Klevelis,^0nawideiagoOflwididOck justa stone s
nmc oniffv n » vadovas Sw 4& "pamnlni. Udrio daina, Saiflėlė 'raudona, throw frorri the Bay and a mušt see! '•

priedu, skaitymai, Naujienos, Gegutėle Kad gale-
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš* £iau> Laisvės daina, Rugiagėlės, piace for tįe famiiy or boat! Don’t 
... . • j—* a. «______ KIgaIa c„..1^>1a .... , . .vi_________ 1_______ j_____r »

vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, kanfiem ar nedaug mokantiem ?ileido, Valio, dalgeli. Stereo. see Ais outstandin* Home
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu ^tuviš^žii — pulki galimybė iš- Kaina 5 dol. 1

.. n:an brangiausia, Motociklą pir- mokti. Parengė L. Dambriūnaž/ 
ko Rokas Oi, oi, 01, Polka, Klimas ir W.k Schmalstieg.

. Skamba turistų daina, Sūnus pa- hetUViaf pr^įŽkonaf
k^ėiis Mažais šeikas, Ry- ^rooklypė. 479 Tat getais vir*

- tai be šešėlio. Daina apie Kau-■H, JUmivlį Kkmet, leIUte' 8 .

polka. Dainuoja choras, solistai
- ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
l^emežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnių, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos chdfo giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies-

< mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono5 dol. t<

Sol. Antanas Kučingis su or-<( 
kestru dainuoja: Kur lygūs lat»- Ą 
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė-

' lis teka. “Jūra” — simfoninė

■ Highland Park, 5 room apart- 
ment, private house. Adulfs 
only. 827-6750

n

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda Šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 Idl. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Foree 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Gęsti žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng- kūlimaiy anglų Iratha Nptthv. Mergužėlė,lelijėlė, Saulelė nu- let the barnacles grow under your feet—

DARBININKAS 
910 Willoughby Ava. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Lietuviška trtspMvė vėliavėlė 
gaunama ui 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—F.50 dol 
Didesnį skaičig užsisakant duo*" 
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama SO c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
$10 Wllloughby Avė., Brooklyn, 

1.11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų’ 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci-. 
jai priminti. Ženkleliai lipi-' 
na Ji! ant voki|. 100 ženklelių' 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kryptis: Darbininkas^ 

1*910 VVilloughby ^ve.^ 
BrooHyn, N.Y., 11221.

CatskilTs ‘Seliidr YJMzen Hotel 
$85 Week Semi Private $100 week 
private. For Ambūtatory' Aduks. Year,- 

Around Cafi: 914 434-3444

TOM’S RIVER.
For you Folks who aren’t Water Lovers, 

^rWehave komes for lhe Landlubbers
Coom or Dom r- and Huny!

(201) 244-7900 
PImm Call Colloct

KIRK, WOBDB8TBR, BROCKTON, Mara. — V«d*jM P. ViHMs, 171

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

CARPET & fURNITURE
> u?, c LEASING CORP.

Leasing avašjabh?-, 10 all types of oTOces and commerciąL areas....Tax 
deductibfe aTbtfi ffo“Capital investmenfi. Thts carpeting plan costs less than 
the maintenancejo# tile floort... is shatapooed periodically and comptetely 
guaranteed.

■se CALL uscollect
MAIN OFFICE: lis CroA ttroK, Brtetrrf, Cona.

Phone 203-5804776

35 PROFESSIONAL PARK. FARMHUGTON, CONN. - PHONE 203477-0731
1481 CHą^Į^TREET. NEW HAV^F CONN. - PHONE 283-787-2929

REMARKABLE DISCOVERY

Litas Investing Co. Ine.
86-01114th SL, Richmond HiU, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6947
—. p^tented in SvrttMriand. Rafiateradj USA, Caaada and 
Burope. It eurea: dundmff, fatllng hatr, Itehlng soalp, 
spttttOifl anda, atrangthanlng halr root growth, and nator* 
ing natūrai halr oolor. Ualn< JIB you wUl never be baM or 
grey 100%. Uatad in Pfaahnaey Red-Ętae-Book. JIB Med- 
iclne Dq. 8 oa. a 16 weK| $6.00. Money Order P J*.

JI.B. LABORATORY — 1437 So. ®th Avenue, Cicero, UL 60850. 
FUI: 2498 DougaU RtL, Wtadsor 12, Ont Canada; FUI. 7 Stuttfart, 
5O,'I>itabUM$gritinr7elO W. GermMU)|€Mcago: at ▲pctij$te JA J, 
2567 W. dSKBt; 5000 W. 16th St: 4754 So. Wood St; 2923 N.

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

^(212) 846-1650

t .



JAUNŲJŲ PARODOJE ’;
' (Nuotraukos ii parodos ket~ d^ Jūrėje, buvo pakviesti į žel 
virtam Darbininko puslapy.) murinę salę^Rengejų vardu vi- 

New Yorko mohleiviai ir stu- sus pasveikino Rasa Navickaitė.: 
dentai ateitininkai kovo 17-18 įodį tar<dail. V. K. Jonynas, 
Kultūros Židinyje surengė jau- pasidžiaugdamas, kari anga nai^ 
nųjų dailininkų ir fotografų pa-.; jcjj dailininkų karta 
rodą, pavadintą “Jaunimas ir jo 

... menas ‘72”. Tai buvo antroji 
tos rūšies paroda. Praeitais me
tais buvo surengta pirmoji. Jos_ ___________ _________
pasisekimas ir paskatino tokią pąjkįrę visą eilę premijų. Tom 
parodą rengti šiemet premijom išdalinti buvo sudary-
; Įvairaus meno buvo išstatę 14 tos dvi vertinimo komisijos, 

jaunuolių, fotografijas išstatė 8. 
Viso parodoje buvo 22 dalyviai, 
buvo išstatyti 104 darbai.

• Praeitų metų paroda buvo 
truputį didesnė nei šių metų. 
Praeitais metais žemutinėj salėj 
buvo fotografijos skyrius, dabar 
visa sutilpo pirmame aukšte. 

Parodos jauniausias buvo 14 
metų, vyriausias — 27 metų, jų 
vidurkis — i9 metų.

virtam Darbininko puslapy.)

,' j. Premijos už fotografiją 
Rengėjai, norėdami jaunuo-

Parodos atidarymas
Parodos atidarymas buvo kovo 

17, šeStadienio vakarą. Žmonių 
atsilankė apie 70. Kai visi paro-

Fotografijos vertinimo ko
misijoje buvo: V. Augustinas, V. 
Maželis ir P. Ąžuolas. Jie buvo 
pakviesti prie stalo. Tada V. Au
gustinas paskaitė, kam paskirtos 
premijos.

I- ji premija atiteko Aldonai 
Zailskaitei, 27 metų, iš Cicero, 
111. Nuotraukoje vaizduojami du

: veidai.
II- ji premija teko Rimui Ig- 

naičiui, 18 metų, iš Bostono. 
(Jis yra iš Brooklyno, bet šiemet 
studijuoti išvyko į Bostoną).Pre
mijuota nuotrauka vaizduoja 
traukinių sustojimo vietą.

IlI-ji paėmgfe Jonui Kupriui, 
17 metų, Cicero, UI. Nuo
trauka — Rožių ^valsas.

Premijos «iž dailę
- Dailei buvo skirtos 9 premi

jos. Vertinimo komisiją sudarė 
dailininkai: Juozas Bagdonas, 
Albinas* Elskus, Regina Ingele- 
vičienė, Vida Krištolaitytė.

Tapybai buvo skirtos trys pre
mijos.

I- ji premįja atiteko Albinui 
JurpaliuG 18 metų, iš New Yor- 
ko. Premijuotas darbas — Mėly
nasis namas, akrilis.

II- ji premija paskirta Moni
kai Vainiutei, 18 metų, iš New 
Yoiko. Paveikslas — Naturmor- 
tas, aliejus (praeitais metais ji 
laimėjo pirmąją premiją).

III- ji premija — Nerimantas 
Karaša, 21 metų, iš Berkley 
Heights, N. J. Paveikslas — Gė
lės jums, akrilis. *

.darbininkas; • k®*®

J I.. ■ į > - - V •dalijo, pasveikindama laimėto- * kait 
jus. .* * ~

Jeigu ? iellrnma dailininkų 
prieauglio, tai tik šios rūšies

je buvo visa eilė vardų, kurie

Pirmąja tapybos, premija atžy- 
. mėtas Albinas Jurpalįs pasižymi 
drąsa ir ieškojimu. Jd mėlynas

ji ir siužeto atžvilgių: 
. ir, švariu, laboratoriniu-

_ ■ j;

> Kitų darbuose per daug turi
nio, kartais neišvystoma tema, 
techniškai neąfbaĮ^ta, neii- 
iefirėta. Tačiau vienokiu ar kito-: 
lįįų būdu fotografija turi verž
lumo ir polėkio. Ir iš jų susi
kristalizuos narui foto meninin
kai. '

Irimai bus gegužės 19-20. Bus.

muoi pirm. Kazys Šimėnas, na
riai — Algis Adomkaitis ir Vita

Stepui Zobarskui ir dukrai Nijolei, brangiai žmonai 
ir motinai T :

Matildai Zobarskienei
mirus, gilią užuojautą reiškia

Živilė ir Zenonas Jūriai

Matildai Zobarskienei

mirus, jos vyrui, rašytojui Stepui Zobarskui, dukrai 
Nijolei ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Viktorija ir dail. Juozas Bagdonai

Magdalenai Staskevičienei .
Lietuvoje mirus, jos broliui Albinui Verbylai, mūsų mie- 
lam choro nariui, gilią užuojautą reiškia

N. Y. Lietuvių vyrų choras Perkūnas

Mūsų mielam choro nariui Albinui Verbylai, jo 
seseriai

Magdalenai Štaškevičienei
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Apreiškimo parapijos choras

A.A. Monikai Grigaitytei- 
Žukauskienei

mirus, seserims Birutei Novickienei ir Baniūtei Mačiū
nienei su šeimomis, gilią užuojautą reiškia

Genovaitė ir Vincas Meiliūnai

New Yorko Alfos narę Bronę Spudienę gilaus 
liūdesio valandoj, jos vyrui

Pranui Spūdžiui

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučia

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

patraukliai, nors - ir ten- palikta 
neišlygtntų, neišspręstų vietų.

Monika Vainfatė neblogai ap
valdžiusi sudėtingą aliejinę ta-

per maža jaunatviškos drąsos ir 
ieškojimo.

Grafikoje išsiskyrė Danguolės 
Stončiutės darbas. Jos formos 
apvaldytos ir aiškios, su puikiu 

_t___ _  balansu, joną* Vidiksis, laimė- 
Grafikos premijos taip pat jęs pirmąją premiją, dirba 

kruopščiai, su jaunatvišku polė
kiu. ; . i-

Rolandas Rasimas auga kaip 
iliustratorius; Įdomūs jo išstaty
ti darbai. Pritaikomojo meno at- :

- Paroda praėjo s$ nuotaika. Bu-'

vo it parduotu M. Vainiau*, w»rce«eno apy-
buvo p»rd_r5 paveikiai. Dar rinkimų komirijoa. Seno-

buvopmMa viena,fotografių
j ' . / • a civaa Tu»«aXIre amA aria—

vienas ri 4įo drožinys, (p-j.)

M a i s t o 
siuntiniai 
įLietuvą .

buvo trys. — ■
I- ji premija — Jonas Vidiksis, 

21 metų, iš Ney Yorico, — Lyg 
vienas, medžio raižinys.

II- ji premija —-^ Danguolė
Stoškutė, 20 metų, iš Chicagos, stovė Eleonora Kapočiūnaitė nu- ' 
III. Auka — lino raižinys (pra- stebino kruopštumu ir iŠradin- 
eitais metais jai buvo paskirta gurnu. Ji buvo išstačius! visą ei- 
pirmoji premija). lę išsiuvinėtų kompozicijų. Dar-

III- ji premija — Albinas Jur- bai atlikti kruopščiai ir skonin- 
palis, 18 mėtų, iŠ New Yorko, gai. Buvo pora spalvotų pieŠį- 
laimėjęs tapybos I-ją premiją. Jo 
premijuotas grafikos - darbas 
buvo figūra, sausa adata.

Piešinio premija atiteko Juo
zui Gudinskui, 22 metų, iš St. 
Louis, Missouri. Paveikslas 
pavadintas — Kritikų duona, ko- 
lažinis piešinys.

Iliustracijos premija paskirta 
Rolandui Rasimui, 19 metų, iš 
New Yorko. Premijuotas darbas
— Futbolo žaidikai, nkrifiš.

Pritaikomojo meno premija 
teko Eleonorai Kapočiūnaitei, 
23 metų, iš New Yorko. Ji siu
vinėja adata. Premijuotas darbas
— Ženklas, orionas.

nių, pavyzdžių tekstilei. Ir jie 
sukomponuoti skoningai ir atlik
ti su gera technika.

Fotografija šiemet buvo blan
kesnė, nei praeitais metais. La- : 
biausiai išsiskiria laimėjusi pir- 2 
mąją premiją — Aldona Zails-

Pilnai čia užmokama 
Greitas pristatymas .

-40 svarų miltų 
40 svarų cukraus 
40 svarų ryžių

SPECIALUS 1 
10 sv. taukų 
10 sv. miltų 
10 sy. ryžių. 
10 sv. cukraus

*58.00 
*60.00 
*66.00

' *6830

atstovavo Ona Ivašldenė ir Eli- 
gijus Sužiedėlis, šiuose'' rinki
muose tarybos nariai bus pa
skirstyti pagal balsuotojų skai
čių. Bostono apygarda galėtų 
pravesti gal net keturis atstovus, 
tačiau tai priklauso nuo narių 
aktyvumo. Jei daugiau ateis bal
suoti, ■ daugiau bus pravesta 
Ir atstovų.

* Lietuvos laisvės kovotojus 
'prisįinins Naujosios Anglijos 

* Lietuvos vyčiai. Iškilmės bus 
gegužės 20. Pušų katedroje 
Rindge, New Hampshįre. Mišias 
koricelebruoja kunigai Albinas 

. Janiūnas iš So. Bostono, Juozas 
Bucevičius. iš Nashua .ir Jonas 
Žuromskis iš Loveli, Mas s. Bus' 
ir ‘‘gintaro akmens” dedikacįja.' 
Tuo. bus -pagerbti Lietuvos^ 
laisvės kovotojai ir kankiniai.? 
Lietuvos vyčiai kviečia visus tą 
dieną dalyvauti šiose iškilmėse 

. ir mišiose.
Religinės muzikos koncer

tas bus balandžio 8 d. 3 v. 
popiet Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj.

Lietuvių krepšininkų koman
dos šokių vakaras bus balandžio 
22 Liet piliečių draugijos sa
lėj. ..

Laisvės varpo radijo valandė
lės pavasarinis koncertas bus 
balandžio 29 d. 3 v. popiet 
Liet, piliečių draugijos salėje.

Baltiečių jaunųjų muzikų ir 
dainininkų konkursas bus gegu
žėms Liet, piliečių draugijos sa- 
M/, : . ... ..

EKONOMIJOS 
SIUNTINYS 
7 »v. miltų; ; 
41/2 iv. ryžių
4 1/2 sv. cukraus . . 
2 1/4 sv. makaronų
1 sv. įvairių vaisių

SPECIALUS 5
5 sv. taukų 
5 sv. ryžių
5 sv. cukraus- - - 
5. sv. miltų

SPECIALUS 6 ■ 
20 iv. miltu' 
10 sv. ryžių 
10 sv. cukraus

*40.70

M336
Ekskursija į Washingtoną,'į 

Tautinę Marijos šventovę, ren
giama gegužės 5-, šeštadienį. Iš 
Brooklyno vyskupijos vyks bent ’ 
keli autobusai. Apreiškimo para- 

r pija organizuoja lietuvišką auto
busą. Ekskursija bus vienos die- 

/nos, ankstų rytą išvažiuos ir vė- 
- lai vakare grįš. Kelionė ten ir at
gal—^10 dol. -

' Dail Česlovas Janušas su 
viėnu aliejinės tapybos darbu 

f“Mano- paletė” dalyvavo Na-

metinėje parodoje Douglastone, 
'jį-, Y. u ten laimėjo pirmą pre- 
miją už tapybą. Paroda buvo 
nuo kovę 18 iki 25. Dalyvavo 78 
dailininkai. •

Egzaminai Maironio litua
nistinės mokyklos 8 skyriuje 
bus gegužės 5, '12 ir 19. Moks
lo metai mokykloj baigiami 
birželio 2. : • .

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už. 75 c., su pastatu 
mo kaladėlė (baze) už 1 dol. 

'Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš* 
laidom'pridedama 50 c.

*61.60

*77.00
Ką premijuoti gavė? 

i Organizatoriai pasirūpino 
; premijuotus ir apdovanotu Kiek

vienam įteikė gėlę,, merginom - -
i raudoną rožę, vaikinam — baltą ,^0°^ -Art Leagne. Inc.-įJ7-toje

PaskuTkiekvienas ga- * TS--- -----
■ vo surašytą premijos paskyrimo 
: aktą su komisijos parašais.^Reb- 
gėjai dar pridėjo ir uždarą vo
kelį. \v

Rengėjai iš privačių žmorrių 
surinko aukų premijom. Kas lai
mėjo pirmąją premiją, tam buvo 
duodama 20 dol., II-jai premijai 
— 15 dol., III-jai premijai.— 
10 dol. Taip pat po 20 dol. gavo 
piešinio, iliustracijos, pritai
komojo meno premijos.

Iš dailės vertintojų komisijos 
tebuvo tik vieną dail. Vida Kriš
tolaitytė. Kiti nariai dėl techniš- 
kų kliūčių negalėjo atvykti. Ji 
čia skaitė visus aktus ir jtp?s iš-

-az<

SPECIALUS 3 
20 sv. taukų 
10 sv. cukraus 
20 sv. ryžių -

Yra ir daugiau maisto siuntinių 
Reikalaukite mAsų katalogo ^ 
Užsakykit dabar ........... *■
Užsakyldt tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP,
125 East 23rd Street 
Fif&Floor
New York, N. Y. 10010
Tek 982-1530 
šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug lakstančių 
patenkintų klijentų!

Antenas Eildhak kbvtf^^t- 
šventė75m. amžiaus sukaktį. 
Antanas. Eikinas yra Brocktono 
Balio 72 skyriaus ilgametis iždi
ninkas. Su dideliu pasišventimu 
ir pareigingumu atlieka šias pa
reigas per daugelį metų.

Sveikiname Antaną Eikiną 
ir linkime daug sveikatos ir iš
tvermės dirbant garbingą lietu
višką darbą.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 Weet Btaacktajįr* Šauta Bostan MosMchureHs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Pranui Spūdžiui
mirus, skausme likusiai žmonai Bronei ir giminėms 
gilią užuojauta reiškia

Eleonora Liobe

cunoMr mviPkND Ritai 
• Bąrdara/e—tKft

Puikiausia Dovana Jūsų: Giminėms? 
Lietuvoje ir USSR

Naujausias FURGON ^tation Wagon) modelis 
VAZ-2102-60 MP * 5 vietos — 5 durys 
KĄ TIK GAVOME LABAI RIBOTĄ

STATION — WAGON 
kontingentą ir siūlome juos savo ? 

klijentams — Pirmas atėjęs -— Pirmas 
aptarnaujamas tvarka — po $3,881.25 

Šis modelis yra Lietuvoje ir USSR labiausiai pa
geidaujamas automobilis šeimos kelionėms^ 
išvykoms stovyklauti? apsipirkti k

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės 
V/0 VNESHPOSYLTORG’o {galiotos firmos 

PODAROGIFTS, INC. 
240 HFTH AVĖ. (tarp 2? Ir 2S4oa grirOa) 

NEW YORK, N. Y. tOOCl < 
(21^*05^537 - -

'i ■ f.-O 4t. ?

SkuMkHoužaakmalokolnolMaotto - 
konunflantaa

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

Liepos 18 
z- Rugpiūčie 8 

BWėjo5 
Spalio 3 . . 

; Gruodžio 21

Vyksta:
.Gegužės 23?
Birželio 6
BiržeKoST 
Liepos 11

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.■"

Lietuvoje Uos grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas: ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVČLUOKTTE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRANS-ATlANTię TRAVEL SERVICE

02127: South' 
: teMonas: (017) 2SS-S7S4

• , 1 . * “ - V ' * '

Savininkė: Aldona Adomonienė ■
Air foru nbjtct.to Government approval
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Religinis koncertas, rengia
mas Apreiškimo parapijos cho
ro, bus balandžio 15, Verbų 
sekmadienį, Apreiškimo para
pijos bažnyčioj. Choras atlieka 
C. Sasnausko Reguiem mišias. 
Solistai: Lionė Juodytė-Mat- 
hews, Liudas Stukas, Stasys Cit- 
varas. Vargonais palydi ir solo 
groja Albinas Prižgintas. Diri
guoja ir koncertui vadovauja 
Algirdas Kačanauskas.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y., So. 
4th St, Švenčiausio Sakramento 
garbei skirtoji diena (se
niau vadinamieji “keturias
dešimt valandų atlaidai’) šven
čiama balandžio 8, sekmadienį.

Suma — 11 vai., o iškilmingi 
mišparai — 5 vai. popiet. Pa
mokslus sakys tėvas pranciš
konas. Bus ir svečių kunigų. 
Gera proga atlikti išpažintį prieš 
Velykų šventes.

Toji diena skiriama maldom 
už pavergtą Lietuvą ir ten per
sekiojamus tikinčiuosius.

Visi kviečiami dalyvauti toj 
prasmingoj šventėj ir maldomis 
prašyti Viešpaties globos ir lais
vės tėvynei Lietuvai.

Atitaisome. Praeito Darbinin
ko pirmam puslapyje liko nepa
keista data. Visi kiti puslapiai 
turi teisingą numeraciją ir datą. 
Skaitytojai, kurie renka komp
lektus ir kuriem svarbi pirmo 
puslapio numeracija, prašomi 
tada vadovautis kitų puslapių at- 
žymėjimais.'

Praeitą savaitę Australijoje 
mirė1 Marija Geibavičienė, G. 
Žilionienės ir V. Šimkuvienės 
motina. Palaidota Engadine, 
prie'Sydnėjaus.

Redakcija__ _________.455-7281
Administracija —.........459-9903
Spaustuvė ••••..•••«•.••*«•..452^6916 
Vienuolynas 455-7068
Kultūros Židinys........827-9865

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
susirinkimas įvyks balandžio 2, 
pirmadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinio patalpose. Sueigoje da
lyvauja viešnia sesė Aldona 
Čekienė, kuri praves įdomų pa
šnekesį. Į sueigą kviečiamos ir 
vyresnės skautės.

Balfo šimtojo skyriaus popie
tėje balandžio 8 bus ir margu
čių. Kas nori margučius parduo
ti, prašom juos pristatyti sky
riaus vicepirmininkei J. Gerdvi- 
lienei, 88-10 80 St. VVoodhave- 
ne, N. Y. Pristatyti reikia šeš
tadienį iki 4 v. popiet, arba sek
madienį iš ryto atvežti tiesiai į 
Kultūros Židinį. Loterija pradės 
veikti tuojau po jaunimo mišių. 
Taip pat bus didelė audinių 
paroda. Bus galima įsigyti gin
tarų ir medžio drožinių.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio metinis susi
rinkimas šaukiamas balandžio 7, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Tėv. B. Mikalauskas, 
OFM, pasidalins įspūdžiais iš 
Pietų Amerikos Lietuvių kong*- 
reso. Po to organizaciniai rei
kalai.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj Velykų švenčių metu pamo
kų nebus balandžio 21 — Di
dįjį šeštadienį, balandžio 28 — 
Atvelykio šeštadienį. Taip pat 
pamokų nebus gegužės 26 — 
Vainikų dienos savaitgalį.

Mirusiai Matildai Zobarskie- 
nei prisiminti, vietoj gėlių vai
niko, Kultūros Židiniui aukojo 
25 dol. Jonas ir Aldona Rauga- 
liai, Waterbury, Conn., 20 dol. 
Charles ir Barbora Kulas, Fair- 
view; N. J.

“Aukuras”j - Hamiltono lietu-5' 
vių teatro grupė, atvyksta į New^ 
Y orką dviejų dienų gastrolėm. 
Gegužės 19 Richmond Hill 
aukštesnės mokyklos salėj su
vaidins J. Jankaus dra
mą “Audronė”. Gegužės 20 Ap
reiškimo parapijos salėj turėsim 
progos pamatyti linksmą V. 
Alanto komediją “Šiapus uždan
gos”. “Aukurą” kviečia N.Y. LB 
apygardos valdyba. Pelnas ski
riamas Maironio vardo litua-« 
rastinei mokyklai.

Pranas Spūdis, Woodhaven, 
N. Y., kovo 23 Queens General - 
ligoninėj mirė nuo širdies smū- . 
gio.,Palaidotas kovo 27. Velionis X 
buvo gimęs Pagražio km., Mari
jampolės apskr. Amerikon atvy
ko 1925. Po šešerių metų nuvy
ko į Kanadą ir vedė Bronę Ra
manauskaitę. 1938 abu atvyko į* 
Ameriką. Nuliūdime liko visuo- 
menininkė žmona, giminės Lie
tuvoj ir Amerikoj.

Vaidinimą vaikam rengia Mai
ronio lituanistinė mokykla ba
landžio!, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėj. Mokyklos 
-vaikai suvaidins A. Kalvaitienės 
pasaką “Grybų karas”. Režisuo
ja R. Česnavičienė, šokius pa
rengė Rasa Kregždytė. Vaidini
mo pradžia 3 v. popiet. Po vai
dinimo bus vaišės, veiks loteri
ja. Visi kviečiami atsilankyti it 
tuo paremti lituanistinę Mairo
nio mokyklą.

Jadvyga Matulaitienė, ilga
metė N. Y. lietuvių tautinių 
šokių mokytoja ir grupės vado
vė, balandžio 7 rengia vienos 
dienos tautinių šokių kursus. 
Kursai bus Apreiškimo parapijos 
salėj.

Ateitininkai ir Lietuvos vy
čiai rengia rekolekcijas kuriose 
dalyvauti kviečia skautus ir ki
tas jaunimo organizacijas. Reko
lekcijas praves kun. dr. Antanas 
Rubšys, Manhattano kolegijos 
profesorius. Jos bus balandžio 
13 ir 14 vakarais, balandžio 15, 
sekmadienį, rytą. Po 11 vai. mi
šių parapijos žemutinėj salėj 
bus agapė — komunijos pusry
čiais * ----- —---- ------ — ■

MIRĖ MATILDA 
ZOBARSKIENĖ

Matilda Zobarskienė-Mali- I 
nauskaitė, rašytojo Stepo Zo- Į 
barsko žmona, mirė savo na- į 
muose koyo 22 d. 0.30 v. nak- i 
tį. Velionė paskutinius metus 
sunkiai sirgo, buvo operuota.

Buvo pašarvota M. šalins- 
kienės laidojimo koplyčioj. At-» 
sisveikinimas įvyko sekmadie
nio vakarą, kovo 25. Žmonių 
prisirinko pilna koplyčia. Ro
žančių sukalbėjo kuri*. P. Rau
galas, žmonės sugiedojo Vieš
paties Angelą. Žodelį tarė A. 
Diržys, padėkodamas šeimos 
vardu visiem.

Pirmadienį, balandžio 26, iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
palaidota Cypress Hills kapinė
se. ~

Velionė buvo gimusi 1911 
spalio 8. Nuliūdime liko vyras 
Stepas Zobarskas, dukra Nijolė
Zobarskaitė; St. John’s universi
teto profesorė, du broliai, sesuo 
ir kiti giminės.

Sporto šventę Elizabeth, N. J., 
kuri įvyks balandžio 7-
8 George Washington mokyk
loj, galima pasiekti važiuojant 
New Jersey Tumpike — išsukti 
exit 13, arba U. S. Route 1 ir
9 — išsukti į East Jersey Avė., 
arba Verrazzano tiltu per Staten 
Island ir Goethals tilttą — tie
siai į Elizabeth. George Wash- 
ington mokykla yra tik keli blo
kai nuo lietuvių Laisvės salės, 
269 2nd St.

Marijos Žukauskienės tapy
bos darbų paroda rengiama ko
vo 31 ir balandžio 1 Kultūros 
Židinyje. Parodą globoja LB 
New Yorko apygardos valdyba.

Brooklyn, Highland Blvd., 
parduodamas vienos šeimos ply
tų namas, vienu šonu sujungtas 
su kitu. Yra garažas. Gazo šil
dymas, 3 miegamieji, pusantros 
vonios, erdvus salionas, valgo
masis, šeimos kambarys, virtu
vė, žaidimų kambarys su vir
tuve, įrengta palėpė. Reikia pa
matyti, kad būtų galima tikrai 
įvertinti. Kam įdomu, gali skam
binti MIDWAY 7-6148._______

Marija Žukauskienė prie savo tapomo paveikslo. Jos tapybos 
darbų paroda bus kovo 31 ir balandžio 1 Kultūros Židinyje.

Stasė Vištartienė-Kulikąuskai- 
tė, 70 metų, mirė kovo 26 va
karą Kings County ligoninėje. 
Pašarvota M. Šalinskienės laido
jimo koplyčioje. Rožančius — 
ketvirtadienio v. Laidojama 
penktadienį. Liko duktė Angelė 
ir 2 vaikaičiai.

Mirusiam Pranui Spūdžiui 
prisiminti, vietoj gėlių prie kars
to, Kultūros Židiniui aukojo po 
10 dol.: E. Bublaitienė-Samalio- 
nienė, Woodhaven, N. Y., ir Na- 
talie Kulbok, Scarsdale, N.Y.

Valerija Kazlauskienė, ilga
metė Darbininko skaitytoja, jau 
daug metų slaugo sergantį savo 
brolį, pirmojo, karo veteraną. 
Šiomis dienomis krisdama nuo 
laiptų susižeidė ir gydosi na
mie. Draugės linki greit pa
sveikti.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

KREPŠINIS IR . FUTBOLAS
New Yorko LA Klubo vyrų 

krepšinio komanda kovo 17-18 
dalyvavo tarptautinėse žaidy
nėse Washingtone. New Yorko 
vyrai nugalėjo Philadelphiją, 
bet pralošė prieš Washingtoną. 
Tuo būdu pasiekė antrą vietą.

LAK atstovavo: R. Balkus, A. 
Bandžiukas, R. Krulikas, G. Mi
kalauskas, J. Vainius, A. Vytu- 
vis.

Kovo 25 LAK pradėjo pavasa
rio rato futbolo rungtynes, su- 
žaisdamas su stipria Gottschee 
ko man da..‘Lietuvių gynimas dar
bavosi ryžtingai, ir vienintelis 
priešo įvartis įkrito paskutinėse 
pirmo kėlinio sekundėse per 
ginčą sukėlusį nesusipratimą.

Puolikai, deja, neišnaudojo 
keletos užtikrintų progų, ir re
zultatas liko 0:1.

Sekančios futbolo rungtynės 
įvyks balandžio 1, sekmadienį, 
prieš Bavarians jų aikštėj.

Viena noriu gauti nuomai 
butą pirmame aukšte iš 2-3 
kambarių ir virtuvės, Woodha-. 
ven, N. Y., tarp 85^100 gat
vių arba prie Park Lane. Skam
binti tel. 441-1164.

A. Kalvaitienės pasaka vaikams

GRYBŲ KARAS
vaidinama balandžio 1, sekmadieni, 
Apreiškimo parapijos salėje.

Vaidina Maironio lituanistinės mokyklos 
mokiniai
Režisuoja R. Česnavlčienė
Šokius paruošė Rasa Kregždytė
Po vaidinimo bus loterija vaikams ir 
suaugusiom, vaišės.
Pradžia 3 v. popiet
Įėjimo auka — 2 dol., vaikams — 1 dol., 
Maironio mokyklos mokiniam — nemokamai.
Pelnas skiriamas Maironio lituanistinei 
mokyklai išlaikyti.
Vaidinimą rengia ir visus nuoširdžiai kviečia

Maironio lituanistinė mokykla

ŠALFAS Sąjungos Rytų Sporto Apygardos

SPORTO ŽAIDYNĖS

BALANDŽIO 7-8 d.

George Washington School, Elizabeth, N. J. Kampas 
2nd St. ir Broadway.

Įėjimas pro parking lot, E. Jersey St.

Dalyvaus aplinkinių miestų krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir šachmatų komandos.

Rungtynės vyks Šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 6 v.v.;
Sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

Šeštadienį,v.v. Lietuvių “Laisvės” salėje, 269 2nd 
St. bus užkandžiai ir šokiai.

Prel. Jonui Balkūnui,
klebonui emeritui, pagerbti

BANKETAS IR ŠOKIAI

bus balandžio 27 d. 8 v.v.Oueens Terrace salėje,
69 St. ir Roosevelt Avė. kampas, 
Woodside, N.Y.

Bilietas asmeniui — 17.50 dol.
Bilietų galima gauti Maspetho klebonijoje

8 vai. — kokteiliai

Groja Joe Thomas orkestras

Rengia —

Parapijos organizacijų komitetas

statoma spaustuvės antras aukštas. Nuotr. P. Bivainio

KOVO MĖNUO— SPECIALUS VAJUS 
SPAUSTUVĖS IR DARBININKO NAMAM 
UŽBAIGTI IR ĮRENGTI

Spaustuvės priestatas Ir Įrengimas atsieis apie 140,000. 1

Angelų Karalienės parapija pirmoji ėmėsi iniciatyvos, kad ile spaudos namai kiltų 
skaitytojų dėka. Parapija spaustuvės reikalam aukoja 25,000 dol.

Kiekvienas Darbininko, Aldų, Varpelio, Karlo, Tėvynės Sargo, Į Laisvę, Garso, Mo- / 
dlcinos ir kitų čia spausdinamų leidinių skaitytojas yra maloniai praiomas prisidėti prie 
iių spaudos namų užbaigimo bent 10 dol. auka.

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Siunčiu Spaudos Namam ....................................................   dol.
Vardas, pavardė ..........................     -
Adresas ~...^................ ............................................................................................


