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Balandžio 23-30

Viskas tebėra 
VVatergate šešėly

Kissingerio paskelbtą Nixono 
planą apie “naują Atlanto char
tą”; Japonijos atsisakymą leisti 
buv. imperatorių pas Nixoną ir 
net Mississippi didįjį potvynį 
— tuos didžiuosius savaitės įvy
kius nustelbė kalbos apie Water- 
gate šnipinėjimo istoriją, kurio
je įsivėlė Ba|tųjų Rūmų štabo 
vadovai.

Istorijoje išaiškėjo nauji įvy
kiai: buvęs Baltųjų Rūmų pata
rėjas J. J. Magruder, paskutiniu 
metu prekybos departamento 

. asistentas, ketvirtadienį iš parei
gų pasitraukė; pasitraukė penk
tadienį FBI direktoriaus parei
gas ėjęs L. P. Gray, prisipa
žindamas, kad atsidūręs Baltųjų 
Rūmų patarėjo Dean pinklėse. 
Pats Dean giliau klampino abu
du vyriausius Baltųjų Rūmų pa
reigūnus H. R..Halderman ir J.D. 
Ehrlichman, kurie mėginę pri
versti jį, kad atsistatydintų. Šią 
savaitę jie apklausinėjami.

Mažiau dėmesio patraukia, 
kurie Baltųjų Rūmų pareigūnai 
bus atleisti; kam bus pavesta 
išvalyti ir naujai suorganizuoti 
Baltųjų Rūmų štabą. Daugiau 
dėmesio, ar atsilaikys Nixonas 
opinijoje; kjek įtakos visa istori-

Dėl Nixono — St. Alsop 
(Newsweek) pakartojo daugelio 
įsitikinimą, kad prezidentas 
Nixonas asmeniškai į istoriją 
nėra įveltas. Pasak Alsop, neį
tikėtina, kad “Nixonas, labiau
siai J.V. įgudęs politikierius pro
fesionalas, leistų sau įsivelti ar 
būti įveltas į tokią mėgėjišką 
nesąmonę”. Ir Monitor vedama
jame vadino visą istoriją “politi
kos mėgėjų darbu”. Nixonas, sa
ko Alsopas, bandymą atlaiky
siąs visuomenės opinijoje, jei 
iniciatyvos skandalui išaiškinti 
nepaleisiąs iš savo rankų.

Pagal Harris anketą tikėjimas 
Nixono “garbingumu” iš 48 
proc. kritęs iki 33.

Dėl ateities. Monitor vedama
jame samprotavo, kad pablogė
jusi padėtis vicepr. Agnevv. Res
publikonai iešką naujų vardų, 
mažiau susijusių su Nixonu. 
Akys krypstą į Reaganą, Rocke- 
fellerį, ypačiai į Percy. Bet Gal- 
lupo anketos duomenys kitaip 
kalba: anketa kovo 30 — ba
landžio 2 rodo, kad tarp respub
likonų už Agnevv pasisako 35 
proc., Reaganą 20, Connally 15, 
Rockefellerį 11, Percy 8. Con
nally turėjo balandžio 15 pasi
skelbti pereinąs į respubliko
nus. Dabar reikalą atidėjo. 
Bendroje opinijoje už Kennedy 
dabar pasisakoma pagal Gal- 
lupą 51 proc., už Agnevv 38.

Neabejotinai VVatergate istori
ja yra išpūsta ir partiniais su
metimais. Dokumentų vagystė 
nelaikoma čia negarbingu nusi
kaltimu. Išvogė Ellsberg kari- 

• nius dokumentus ir laikomas 
beveik herojum. Išvogtus doku
mentus nuperka ir skelbia ko- 
lumnistas Anderson, ir niekas jo 
net nekaltina. Išvagia partija iš 
partijos dokumentus, jau yra, 
anot J. Restono, “moralinis su
puvimas”.
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Prez. Nixonas bal. 30 kalboje 
į tautą prisiėmė atsakomybę už 
VVatergate aferą, dėl kurios jis 
buvo klaidingai informuojamas. 
Priėmė atsistatydinimą patarėjo 
vidaus reikalais J. D. Ehrlich- 
man, Baltųjų Rūmų šefo H. R. 
Haldeman, teisinio patarėjo 
J. W. Dean ir vyr. valstybės gy- 

, nėjo R. G. Kleindiėnst. Pasta
rojo vietoje paskyrė ligšiolinį

DAUGIAUSIA DĖMESIO KULTŪRINIAM 
IR ŠVIETIMO REIKALAM
kreipta šeštosios JAV LB tarybos penktoj sesijoj
JAV LB šeštoji taryba itin 

veikliai reiškėsi. Balandžio 28- 
29 New Yorke nariai rinkosi jau 
penktai sesijai, kurioj daugiau
sia laiko ir jėgų pašvęsta kultū
riniam ir švietimo reikalam.

Penktoj sesijoj dalyvavo 30 
tarybos narių, tarp jų 7 krašto 
valdybos nariai ir 4 apygardų 

" pirmininkai (New Jersey apy- 

apsaugos sekretorių E. L. Ri- 
chardsoną, kuriam pavesta vado
vauti toliau aferos padarinius 
likviduojant.

Nixonas žada “naują 
Atlanto chartą”

Prezidento Nixono pavestas, 
H. Kissingeris balandžio 23 kal
bėjo spaudai apie Amerikos po
litiką Europos atžvilgiu. Pasikal
bėjimais su Europos, Kanados, 
Japonijos vyriausybėm, o rudenį 
Europos kelionėje prezidentas 
Nixonas nori sutarti bendrą mo
netarinę, prekybos ir apsaugos 
politiką. Tas sutarimas būsiąs 
“nauja Atlanto charta”. Jos tiks
las pašalinti tarp šių valstybių 
konkurenciją, pašalinti nuogąs
tavimus ir sutarti bendradar
biavimo būdus minėtose srityse.

Amerika iš savo pusės dekla
ruoja, kad ji rems Europos vie
nybę; nesitrauks nuo iškilrnin- 

kam ir savo kariuomenės neati
trauks iš Europos savo vienša- 
lišku sprendimu. Toks pareiški
mas pašalins Europos įtarinėji
mus, kad Amerika su Sovietų 
Sąjunga ir Kinija gali susitarti 
mažesnių valstybių sąskaita.

Iš Europos, Kanados, Japoni
jos pusės Amerika laukia, kad 
jos prisiimtų didesnes pareigas 
Europos apsaugai; kad Europa 
suprastų, jog prekyba tarp Euro
pos ir Amerikos, ypačiai žemės 
ūkio produktais, turi remtis ly
gybės principu.

Laikas šiam pareiškimui pa
rinktas tyčia ar netyčia taip, kad 
jis bent kiek atsvertų Watergate 
istorijos nuotaikas. Tačiau “nau
jos Atlanto chartos” vardas var
giai galės kelti ta charta pasi
tikėjimą, nes pirmoji cha$, pa
skelbta Roosevelto ir Churchil- 
lio 1941 rugp. 14, — prisidėjus 
prie jos vėliau Stalinui, — virto 
didelių vilčių ir dar didesnės 
apgaulės ženklu.

Maršalas ir 
enkavedistas sugrįžo

Sovietų Sąjungos valdžioje su
stiprėjo KGB ir kariuomenės 
atstovai. Partijos centro komite
tas atleido į pensiją iš polit- 
biuro Piotr Šelest ir Gennady 
Voronov. Jų vietoj į politbiurą 
įtraukė KGB viršininką Jury An- 
dropov, maršalą Andrei A. Greč- 
ko ir užsienių reikalų ministerį 
Andrei A. Gromyko.

Pašalintasis Šelest buvo žino
mas kaip griežtos politikos šali
ninkas, priešingas artėjimui su 
Vakarais. Tai ypač buvo žinoma 
prieš Nixono kelionę į Maskvą. 
Jis buvo išimtas iš Ukrainos par
tijos sekretoriaus pareigų, atkel
tas į politbiurą, o dabar apkal
tintas . . .nacionalizmu. Jis pa
leistas į pensiją. Voronov buvo 
dar Chruščiovo žmogus. Naujai 
išrinktas į politbiurą Andropov, 
59 metų, jauniausias politbiure. 
KGB viršininkas politbiure pir
mu kartu po Stalino Berijos. 
Išrinktasis maršalas Grečko ži
nomas numalšinęs Vokietijoje 
1953 sukilimą, 1968 Su tan
kais likvidavęs Čekoslovakijoje 
Dubčeko vyriausybę. Kariuo
menė dabar pirmu kartu atsto
vaujama politbiure nuo 1957, 
kada buvo maršalas Žukovas. 

gardos pirmininkas būtų penk
tuoju pirmininku, bet jis dalyva
vo ir kaip New Jersey apygar
dos • tarybos atstovas) bei 23 
svečiai. Sesijai pirmininkavo 
prezidiumo pirm. Vytautas Ka
mantus ir nariai: dr. E. Lenkaus
kas, dr. A. Razma ir V. Kleiza.

Po prel. J. Balkūno, P. A., 
invokacijos ir LB New Yorko

Nauji paskyrimai vertinami 
kaip kompromisas tarp Brež
nevo ir jo opozicijos. Laimėjo 
Brežnevo politika; suartėjimas 
su Vakarais. Laimėjo KGB ir ka
riuomenės kontrolė vidaus san
tykiuose ir santykiuose su už
sieniu. Pravdoje paskelbtoje bal. 
29 kalboje Brežnevas žadėjo 
“nuolatinį budrumą ir pasiry
žimą duoti atkirtį agresyviem 
imperialistiniam sluoksniam, o 
taip pat kovoti prieš reakcionie
rišką ideologiją”. Žadėjo net 
daugiau: su prekybos ryšiais 
plėsti ir sovietinę propagandą 
užsieniuose.

Europos saugumo konferenci
ją ministeriai pradės birželio 
gale ar liepos pradžioje. Po ofi
cialių kalbų darbai bus atiduoti 
komisijom, o konferencija 
skelbs atostogas iki rugsėjo. 
Rugsėjo mėn. .Vienoje taip pat 
bus pradėta korrferen-ci ja 'Tj^ūd^ 
ro balansuoto jėgų sumažinimo” rose komisijose. Jom vadovavo: 
reikalu.

Indokinijos reikalu Kissinge
ris vėl tarsis Paryžiuje su Š. Viet
namo atstovu TK?\ gegužės vi
dury. Cambodijos sostinė tebėra 
apsupta. Sihanouk skelbia, kad 
jos nepulsiąs. Tegul pati kapi
tuliuos. Cambodijos sudaryta 4 
asmenų taryba tuo tarpu nesten
gia nuotaikos pakelti. P. Vietna
mo ir Vietkongo ‘derybose P. 
Vietnamas pasiūlė rinkimus 
rugp. 26. Siūlė taip, kad Š. Viet
namas atitrauktų savo kariuome
nę, tada P. Vietnamas tokį kie
kį sumažintų savo kariuomenės. 
Kontrolės komisija pareigų ne
gali eiti, nes Lenkijos ir Veng
rijos atstovai sabotuoja.

Mississippi potvynis nuo Illi
nois iki New Orleans paliko 
36,000 be pastogė v užliejo 10 
mil.akrų dirbamos žemės — plo
tu kaip Massachusetts, Rhode 
Island, Connecticut drauge. 
Truks bent 6 savaites, iki van
duo nuslūgs. Daug bus pa
kenkta pasėliam.

Michigano Williamsburge te- 
besiveržia natūralinės dujos iš 
geizerių nuo balandžio 18. Ar
ti 70 šeimų evakuota. Pavojus, 
kad neatsargi žiežirba gali virsti 
didžiule bomba.

Sovietų erdvės stotis Saliut 2, 
paleista bal. 3, susprogo. Sovie
tai tepranešė tik, kad kosmo
nautų j ją nesiųs. Amerikos 
Skylab leidžiamas gegužės 14. 
Trys astronautai į Skylab nusi- 
kels kitą dieną. Išbus 28 dienas.

Egiptas ėmėsi iniciatyvos 
kasti antrą Sueso kanalą. Į kana
lo kompaniją įeitų 42 jūrinės 
valstybės su pradiniu kapitalu 
2.8 bil. Kanalą prakastų per 18 
mėn. dvigubai platesnį nei pir
masis.

Vokietijos vyriausybė pa
siūlė įstatymą moterų reikalu. 
Pagal siūlymą moteris gali imti 
tarnybą be vyro sutikimo; ište
kėdama gali pasilaikyti savo pa
vardę; divorsuojant nereiksią 
kaltinti dėl “neištikimybės”, 
“žiauraus elgesio”, o tik susitarti 
metus drauge negyventi (lig šiol 
treji metai). Alimentai mokami 

apygardos pirmininko A. Vak- 
selio sveikinimo ir padėkos žo
džio kalbėjo prez. pirm. V. Ka- 
inantas. Svečius pristačius, 
trumpai sveikino Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis.

Tarybos prezidiumo prane
šimą pristatė sekretorius Vac
lovas Kleiza. Palaikant glaudų 
kontaktą su tarybos nariais, pre
zidiumas per savo kadencijos 
metus yra išsiuntęs netoli 5,000 
laiškų. Šios tarybos metu įvyko 
net penkios sesijos.

Krašto valdybos veiklą api
būdino jos pirmininkas Vytautas 
Volertas ir nariai: Aušra Zerr- 
Mačiulaitytė, Juozas Gaila, 
Aleksas Vaškelis, Petras Mitalas, 
Vytautas Maciūnas.

Švietimo tarybos pranešimo 
sulaukta iš jos pirmininko Jono 
Kavaliūno. Kultūros Fondo pra
nešimą padarė Anatolijus Kai
rys. Visuomeninių reikalų tary
bos pranešimą išdėstė jos pir
mininkas Algimantas Gečys. Se
sijai pirmininkaująs dr. Len
kauskas paminėjo prisiųstą gar
bės teismo pirmininko Jono 
Našhūno pranešimą — neturėta 
jokių skundų, tad ir jokių bylų 
netekę spręsti. Kontrolės komi
sijos pranešimą pristatė jos pir
mininkas Eligijus Sužiedėlis.

Po trumpos pietų pertraukosr 

švietimo reikalų — Jonas Kava
liūnas,, kultūrinių reikalų — A. 
Kairys, ekonominių reikalų — 
P. Mitalas, jaunimo reikalų — 
Juozas Gaila, politinių — infor
macinių reikalų — dr. P. Vi
leišis, organizacinių-administra- 
cinių — Aleksandras Vakselis.

Vėlesnėj popietėj apie PLB 
seimo reikalus PLB valdybos 
pirmininko St. Barzduko pra
nešimą perdavė PLB valdybos 
vicepirmininkė jaunimo reika
lam Milda Lenkauskienė. Šį 
pranešimą papildė dr. A. Nasvy- 
tis, PLB valdybos ir seimo ren
gimo komiteto narys.

Po bendros vakarienės nariai 
vėl rinkosi į posėdžių salę. Ko
misijų svarstymų pranešimus 
padarė jų pirmininkai, tik švie
timo reikalų komisijos — jos 
sekretorius E. Sužiedėlis. Svars
tymai ir diskusijos nusitęsė iki 
vėlyvo vakaro.

Sekmadienio rytą, po Korneli
jaus Bučmio, pram iškono, au
kotų mišių, išklausyti trys stam
būs pranešimai apie kultūrinės 
veiklos kryptį ir finansavimą.

pagal finansinį pajėgumą:. jei 
moteris daugiau uždirba, tai ji 
moka vyrui.

Ukrainoje rašytojas Viačeslav 
Čamovil nuteistas 12 metų už 
tai, kad jo knyga 1968 buvo iš 
leista Vakaruose ir knygoje nag
rinėjami 1955-6 metų teismai 
Ukrainoje.

JAV LB Vl-tosios Tarybos penktoji sesija New York e balandžio 28 d. Howard Johnson vieš
butyje, prie Kennedy aerodromo. Nuotr. L. Tamoiak'io

Religijos ir tikinčiųjų per
sekiojimas Lietuvoj vyksta visu 
smarkumu. Tačiau, nežiūrint 
tokios priespaudos, lietuvių tau
tos ryžtas atgauti religijos ir tau
tos laisvę nemažėja. Tai liudija

• Vilniaus arkivyskupijos 47 kuni
gų raštas Brežnevui, prašant 
laisvės katalikų spaudai, kunigų 
seminarijai ir teisės kunigam 
laisvai atlikti savo pareigas.

17,000 tikinčiųjų lietuvių pe
ticijos įteikimas Jungtinių Tautų 
sekretoriui, Romo Kalantos ir 
kitų trijų lietuvių atidavimas sa
vo gyvybės rodo, kokia milžiniš
ka dvasia ir pasiryžimu lietuviai 
gina savo tikėjimą ir tautos lais
vę.

Žiūrint vien tik žmogiškomis 
akimis, dabartinė Lietuvos reli
ginė padėtis atrodo beviltiška. 
Tačiau pas Dievą nieko nėra ne
galima. Prisiminkime tik Šv. 
Rašto žodžius: Kiekvienas, kurs 
prašo, gauna; kas ieško, randa, o

Estijos vicekonsulas La u r: 
UŽ KĄ BALSAS 
KELIAMAS, UŽ KĄ NE?

Twin Circle bal. 6 įdėjo pa
sikalbėjimą su Estijos vicekon
sulu Emst Laur, kuris su šei
ma ir kitais apie 40 žmonių 
laiveliu 1943 buvo pabėgę iš 
Estijos. Laur kalbėjo:

“Jūs išleidžiate daug dolerių 
nykstančių gyvūnų apsaugai. 
Paukščiam. Ereliam. Ir aš tam 
pritariu, nes jeigu jie išnyks, 
daugiau tokių nebeturėsim. Jūs 
saugojate savo raudonmedžius, 
mi škus savo ateities kartom. Ta
čiau kai didelė valstybė naiki
na ištisas tautas, niekas nepa
kelia balso, už jas užsistodamas. 
Zoologijos sode prikabina užra
šus prie narvo, kad “tai nykstan
tis gyvūnas”. Aš beveik jaučiu, 
kad aš turėčiau tokį ženklą užsi
kabinti sau ant kaklo, nes estai 
nyksta”.

Informavęs, kaip nacinė, Vo- 
atski-^^tija sutarė su Sovietais dėl 

Baltijos valstybių sunaikini
mo, duoda naujos informacijos 
apie Europos saugumo konfe
renciją. Sako:

“Sovietų Sąjungos vienas iš 
reikalavimų ryšium su Euro
pos saugumo konferencija, kad 
J.A.V. pripažintų Estijos užgro
bimą. Atsakydamas į Estijos 
konsularinių pareigūnų pasitei
ravimą, Kanados užsienių reika
lų ministeris (Mitchell Sharp) 
viešai pareiškė, kad nepripa
žins Baltijos valstybių inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą; taip 
jis instruktavęs visus Kanados 
ambasadorius. JAV taip pat pa
darė tokį pareiškimą”.

Kalbėjo Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. dr. Kazys Ambrozaitis-, 
Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisijos pirm. dr. Anta
nas Razma ir Draugo redakto
rius Kazys Bradūnas. Jų iškeltos 
mintys sukėlė labai gyvas ir il
gas diskusijas. Išsamiai ir pro
duktyviai pasisakius, priimta 
eilė nutarimų.

Artėjant prie sesijos užda
rymo, prez. pirm. V. Kamantas 
vėl perėmė vadovavimą. Išreikš
ta eilė padėkų, o V. Volertui, 
J. Kavaliūnui, A. Kairiui ir A. 
Gečiui įteikti Lietuvių Fondo 
medaliai. Ši sesija ypač pasižy
mėjo drausmingu darbingumu ir 
punktualumu. Trumpai per
svarsčius keletą likusių eina
mųjų reikalų, sesija baigta 3 vai. 
Lietuvos himnu. 

beldžiančiam atidaroma (Luk. 
11,10). Pasitikėkime maldos ga
lia.

Kasmet gegužės 13 yra mini
mas lietuvių tautos pasiaukoji
mas Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Ši diena yra viso pasaulio 
lietuvių maldos ir atgailos die
na. '"' ■ ;

Tos dienos maldos. tebūnie 
sutartinis viso pasaulio lietuvių 
tyros širdies šauksmas į dangiš
kąjį Tėvą, prašant Nekalčiausią- 
ją Marijos Širdį užtarimo, kad 
vėl būtų grąžinta Lietuvai religi
nė ir tautinė laisvė.

Kun. Albertas Kontautas
ALRK Kunigų Vienybės 
centro valdybos pirmininkas

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ
— JAV LV Vidurio Vakarų 

apygardoj gegužės 19-20 į VII 
tarybą kandidatuoja: Ardys Juo
zas, Blinstrubas Teodoras, Bo
belis Kazys, Borevičius Jonas, 
Breivė Jurgis, Briedis Juozas, 
Dailidka Zigmas, Danilevičius 
Zenonas, Dundzilienė Dalia, 
Genčius Rimantas, Jasaitis Jo
nas, Jasaitytė Jūratė, Juodelis 
Bronius, Juška Antanas, Juškevi
čius Andrius,Kairys Anatolijus, 
Kamantas Vytautas, Kijauskas 
Gediminas, Kisielius Petras, 
Kleiza Vaclovas, Kriaučeliūnas 
Leonas, Kučys Antanas, Nainys 
Bronius, Radvila Kasperas, Raz
ma Antanas, Rudienė Marija, 
Skališius Edvardas, Šimaitis 
Vladas, Šimkus Valerijonas, Šla
jus Juozas, Švedas Jonas, Tra- 
kis Ansas, Vaičiūnas Jonas, Vait
kevičiūtė Daiva, Valldūnas Jo
nas, Vardys Vytautas, Zakaraus
kas Vaclovas, Žadeikis Jonas, 
Žumbakis Povilas.

JAV LB Bostono apygardos1 
VH-jai tarybai ir 
rinkti . pasiūlyĮ 
sąrašas: .

Į tarybą (balsuoti ne daugiau 
kaip už du asmenis):

Jančauskas Povilas, 57 m. 
Kapočius Juozas, 65 m. 
Makaitis Algis, 28 m. 
Stelmokas Vytautas, 66 m. 
Valančiūnas Algis, 24 m.

6. Židžiūnas Vladas, 63 m.
Į PLB seimą (balsuoti ne dau

giau kaip už tris asmenis):
1. Jančauskas Povilas, 57 m.
2. Kapočius Juozas, 65 m.
4. Šatas Donatas, 44 m.
Balsavimai įvyks 1973 gegu

žės 19-20 apylinkėse: Bostono, 
Brocktono ir Worcesterio.

y PLB seimui

1.
2.
3.
4.
5.

— Dail. Romo Viesulo grafika 
išstatyta Temple universiteto 
Elhins salėj, Philadelphijoj, nuo 
balandžio 24 iki gegužės 20.

Balfo teismas, - New Yorko 
valstybės teisme turėjęs įvykti 
balandžio 30, atidėtas į gegužės 
14.

ŠAULIŲ PREMIJOS
Detroite balandžio 14-15 vy

ko šaulių suvažiavimas. Ten bu
vo paskelbta, kam paskirtos šie
met premijos už rašymą šauliš-. 
kom temom. Pirmoji premija — 
100 dol. teko Vladui Mingėlai, 
II-ji premija Stefanijai Kaunelie- 
nei — 75 dol., trečioji premija 
Antanui Griniui — 50 dol. Pre
mijom paskirti komisija buvo 
sudaryta New Yorke iš šaulių: 
Jono Rūtenio, Jurgio Kiaunės ir 
Broniaus Bieliuko.



2 • 1973 m. gegužės 4, nr. 18 •DARBININKAS

RUGį|INIQ KALTINIMAl KUNIGUI 
SUSILAUKĖATSAKO
r^'tj j,T r-m- iii.jiiĮ .i. i . _ ■ ■ »

^Lfetuyo* Katalikų Bažnyčios Kronika” Nr. 4 
re>§Įsttrėoja Įvykius atskirose vyskupijose. Iš Vii- 
nlausinklVyskupIJos plačiai sustoja ties religinių 
/elfcaių įgaliotinio Rugienio kaltinimu Adutiškio 
klebonui kun. B. Laurinavičiui ir pastarojo atsa> 
Rymo laišku; * >

■> T I , ~ r ■ ■■ -

«. ..

(Priėka&s bažnyčią pastačius): . ketvertų metų sunkų darbą, sta- 
1962 1? Vilniaus pas mane bažnyčią. Jūs mari atsakėte,

Jis“ pasirodė esąs saugumo at
stovas ./Po. pasikalbėjimo jis man 
pasiūlė nuvažiuoti pas j. E. vysk. 
J. Steponavičių ir pas kai ku
riuos draugūs. Žadėjo net trans
portu aprūpinti. Mano kelio- ______________
nių, tikslas tūrėjo būti, kaip jis Bažnyčios komitetas 
sakė:. ‘į’acįčt" išaiškinti kai ku- rinko komiteto pirmininku, o Jūs 
riuo's klausimus.’ Nešileisda- 1957.III.19 (raštas N r. 2429) tai 
mas. L jokias’ derybas, atsakiau, 
kad; Antanavičium nebūsiu. 
(Sovietų spaudoje kun. Antana
vičius vadinamas caro valdžios 
šnipų. Red.).

1962 i? Vilniaus ’ pas mane tent bažnyčią. Jūs mari atsakėte, 
atvažiavo kažkoks • Sprindys. kad . komitetas neturėjo tokios 

------ -  ' teisėą. Keista, komitetas neturė
jo teisės atlygint už. darbą dir
busiam prie statomos bažnyčios, 
o tik-turi teisę mokesčius mokė
ti. 1962.VI.24. Jūs sakėte: ‘Rei
kėjo nedirbti.’ Aš dirbau teisėta’’

> mane iš-

tas /‘Šluotoje” — satyriniame 
žurnale. Paskui Jūs, mane pasi
šaukę 1962.VI.24., ‘išaiškinote’, 
kąd.likusios.nuo pastatytos baž
nyčios medžiagos priklausė vals
tybę). Kai aš Jums išdėsčiau, kad 
bąžjiyčijos. komitetas. likusiomis 
medžiagomis man atlygino už

aprobavote savo parašu. Nors ir 
tuomet, kai Jūs iš manęs tyčio- 
jotės, aš nevuvau įžūlus ir jokio 
įžūlumo nerodžiau. O iš Jūsų 
mano adresu veržte veržėsi įžū
lumas. Aš, ramiai išklausęs Jū
sų pasityčiojimus, grįžęs para
šiau Švenčionėlių Bažnyčios 
komitetui ir Jums pareiškimą, 
kad gautas iš Bažnyčios komite
to statybines medžiagas už ket
vertų metų sunkų darbą grąži
nau Bažnyčios komitetui. O su
mą, kurią aš pats investavau į na-

PARAPIJA, KURI JAU 
NEBELIETUVIŠKA
'Albany, N. Y;, laikraštis “The 

EVapgelist” (gautas B. W. Ba
ranausko dėka) kovo 22 įdėjo 
Mary D. Millard reportažą apie 
Šv. Kryžiaus parapiją Schenec
tady, vadovaujamą klebono Al
fonso Petraičio.

Parapija formaliai buvo įsteig
ta 1^22 gegužės I. Dar 1920 
bj^p^įipirkta^inagoga už 9,450. 
dolį Patys^viętoš lietuviai ėmė-_ 
s0c^įrelfį(^cfMaibų'.' Iničuity^ 
vos parapijaTsteigti parodė kunl 
Juozas Židanavičius, kuris iš 
Amsterdamo atvykdavo į Sche- 
neetady aptarnauti vietos lietu
vių. Jis buvo paskirtas ir naujos 
parapijos rektorium. Jau kitais 
metais buvo nupirktas namas 
klebonijai, ir paskirtas pirmas 
klebonas Kazimieras Bičkaus
kas.’ Metrikų knygose įrašytas 
pirmas jo krikštytas naujagi
mis'Stanley Miniukevičius.

Antras klebonas buvo Myko
las .Daumantas, trečias Antanas 
Dėksnys. Nuo 1927 klebonas 
Konstantinas Strimaitis, kuris 
čia išbuvo iki 1933, paskui buvo 
įįkgltasw į, Albany, o Šv. Kry
žiaus klebonu paskirtas Alfonsas 
Orvidas. Jis buvo silpnos svei
katos, ft 1955 administratorium 
čia paskirtas Alfonsas Petraitis; 
klebortu jis buvo paskirtas tik 
1967. '
'Gali stebinti, kad tik po 12 

niėtu darbo jis paskirtas klebo- 
nti;Tai dėl to, kad jis buvo nau-

1 

mo statybą, pasilikau. Daug vi
sur rašiau. Į'visus pareiškimus 
gaudavau atsakymus: ‘teismas 
nutarė. Nėra pagrindo.' O kaip 
teismas galėjo nutari neišklau
sęs abiejų pusių. Trys mano pa
reiškimai adresuoti TSRS gene
raliniam prokurorui Rudenko 
buvo persiųsti į Lietuvos TSR 
prokuratūrą; Iš kur vis atsakyda
vo: ‘Nėra pagrindo Švenčionių 
rajono liaudies teismo putarimą 
užprotestuoti.’

(Sykį byla 
rankose):

atsidūrė Žmogaus

mano pareiškimas,Ketvirtas
adresuotas TSRS Generaliniam 
prokurorui, pateko į žmogaus 
rankas. Šis nurodė Lietuvos 
TSR vyriausio prokuroro pava
duotojui A. Kirijenko, kad Šven
čionių rajono liaudies teismo 
1964.III.17. nutarimą užpro
testuotų.”

brolis. D^bajr.-kiekvienas gali —..... ....... i —n . «. ■■ ■ ■

daryti, išvadą, kad ateistinė mo- SPARTA' t* Baflomoa ąsaMneila
ralė gyva popieriuje, bet ne gy- 
venime.” , '

“Kuo ąš nusikaltau? Už ką ura
ne nubaudė? Kuo remiantis iš 
manęs atėmė atlyginimą už ket
vertų metų sunkų darbą? Kodėl 
pagrobtas tėvelių man skirtas 
palikimas?” (b.d.)

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Barry D?, g. Northpgrt, N.Y. 11781. TsL (516) 757-005&

ANTANAS J. BAVEL8KI8 — beturi* advokatas — 88-03 Jamaica Avenu*, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 0 v.)

X B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių dtoektMua. 84-92 Jamaica Ava, 
(prie Porast Pway BU.), Woodbaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinsimos visose miesto dalyse. Teh 298-2244.

koplyčios. 231 Bodford Avenu*. Brooklyn. N.Y. 11211; KV 8-9770.

Kun. Alfonsas Petraitis

Kun. B. Laurinavičius pa
teikia ir Lietuvos TSR aukš
čiausiojo teismo 1965.VI.3. nu
tartį, kur rašoma: “Kadangi sta
tybinės medžiagos buvo pirktos 
Bažnyčios komiteto, todėl yra jo 
nuosavybė ir galėjo bet kam pa
dovanoti. Dovana nėra darbo pa
jamos. Be to, matyti iš pil. B. 
Laurinavičiaus paaiškinimų, 
kad namo statybai buvo panau
dotos ir jo asmeninės pajamos, 
gautos už religinių apeigų atli
kimą. Minėtos aplinkybės nėra 
paneigtos, o taip pat nėra įro
dyta, jog namas būtų pastaty
tas pil. Laurinavičiaus piktnau
džiavimo rezultate. Teisminė 
kolegija nutarė: .. . švenčionįiį 
rajono liaudies teismo 1964 iri. 
kovo 17 d. nutarimą panaikinti* 

(“Nuo Ainošiaus pas Kaipošių’*^'
“Byla perduota Ignalinos raj</ 

no liaudies teismui, kurio teis^ 
ja net į nutarimą drįso įrašyi 
tai, ko ji norėjo. S. Januliu pč 
teismo 
jokioje komisijoje neda 
ji įjsišė, Lad dalyvavo/ 
namas yra mažesnis, riėgū

jos pokarinės imigracijos. Gimęs 
Lietuvoje ir seminariją baigęs 
Vilkavišky, nuo bolševikų oku
pacijos atsidūręs Vokietijoje, 
paskiau Anglijoje, tik 1951 pa
siekė Ameriką.

Dabar jo parapijoje tėra 100 
šeimų. Nežinia, kiek jų yra lie
tuviškų. Bet lietuviškų mišių 
bažnyčioje nebėra. Tačiau, kaip 
rašo korespondentė, lietuviškos 
giesmės giedamos įvairiom pro
gom. Giedamos vietos choro, 
kuriam vadovauja vargonininkė 
Mrs. Sally Stanton. Esą “himnai 
giedami prisimenant žmones to 
krašto, kuris tebėra Sovietų oku
puotas ir kuriame religija perse
kiojama, kunigai kalinami arba 
ištremiami”.

leista statyt. O teisėja, priešįAga i 
mano dokumentacijai, apl^Itfnf 
mane, kad aš namą padidinau^ 
Norint užmaskuoti teisėjos iš-’ 
mones, mane iš namo .išmetus, 
1966 pastogėje buvo įrengta i 
kambariukas. į

Ignalinos rajono liaudies teisi
mo teisėja 1965.VII.7. nutarimą 
lęjdo apskųsti Lietuvos TSR 
aukščiausiam teismui. Buvo pa
skirta svarstymo diena, bet teis
mas bylos nenagrinėjo mat, paš
ai škėjo, kad teisėja neturėjo tei
sės leist, kad jos nutarimas būtų 
apskųstas. Jei teisėja nesuprato, 
kad jos nutarimas apskundžia
mas, ar ne, tai kaip ji galėjo nag
rinėti bylą?”

“Ši komedija suvaidinta XX a., 
kai daug kalbama: žmogus žmo
gui turi būti draugas, bičiulis,

SPAUDA

Šv. Kryžiaus bažnyčia, Schenectady, anksčiau buvusi žydų 
sinagoga.

PUNTUKAS GRIMZTA
“Literatūra ir Menas” kovo 

rašo, kad, besausinant dirvas, 
buvęs nutrauktas požeminis 
vanduo po garsiuoju Puntuko 
akmeniu prie Anykščių ir atsi
radusi tuštuma. Akmuo pra
dėjęs grimzti gilyn, ir kilęs pa
vojus jam visai išnykti kartu su 
tame akmenyje iškaltu istoriniu 
paminklu — Dariaus ir Girėno 
bareljefu. Nuo praeitų metų ru
dens akmuo nusėdęs 4.4 centi
metrus. Labai susirūpinta šį pa
minklinį akmenį apsaugoti, ir 
tam tikslui sudaryta komisija, ku
ri įpareigota kuo greičiau pa
ruošti atitinkamą Puntukui gel
bėti projektą.

Dariaus ir Girėno bereljefai 
buvo skulptoriaus B. Pundziaus 
iškalti vokiečių okupacijos me
tu. Lietuvių Enciklopedijoje 
(XXXVI t. 458 psl.) parašyta, 
kad šią idėją iškėlęs buv. ilga
metis finansų ministerijos tar
nautojas Tomas Zauka. Jis 1942 
Kaune sudarė komitetą, į kurį 
įėjo T. Zauka, pirmininkas, ir 
nariai — Jonas Pikčilingis, Jonas 
Šlepetys, Jonas Deksnys ir Juo
zas Audėnas. Iš generolo My
kolo Velykio valdomo likerių 
fabriko buvo gauta 10,000 vokie
čių markių, kurios daugiausia ir 
pagelbėjo bareljefus sukurti. 
Anykščiuose buvo sudarytas 
kitas komitetas, kuris daug pa
dėjo B. Pundziui techniškai ir 
materialiai. (E)

. MATTHEW P. BALLAB FUNIRAL. HOME — Moderni koplyčia, Air^tm- 
dttiomd. A. J. Batton-Battrūno, Uoenaed Manager and Motery PubUc. W 
Grand SU Brooklyn. M. Y. 11211! ST 2-5048.
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TAISO** RADIJO IR TELEVIZĮJO8 APARATUS spalvotus ir paprastu*.. 
Pilnas patarnavimas idedąnt'nauju daUs. Aptarnaujam Queenslr apylin
kės lietuviui. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kasiu, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven BlvėL). - , '

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Are., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYU8 FUNIRAL HOME. Mario Teteetra, Jr. laidotuvių direktorius. 429 
LafayetU St, Newark. NJ. 07105; teL MArkot 2-5172. Paruošiamo* gar- 
btngo* laidotuvė*. Modernios koplyčios, orą* vėdinama*.

VAITKUS FUNKRAL HOME. Motery PubUc. 197 W*bster Ava. CamtalS^' 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojaš. Modetniika . 
koplyčia Šermenims. dykaL Aptenuuija Cambridge ir Bostoną. TR 6-6484.

- -RIMOS Ir JUOZO..BRU2Ų siuntiniu Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
barant siuntinius ir užsakant kftes dovanas J Lietuvą. DMeHs prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenu*, 
Woodhaven, N.Y. 11421, Telef. 441-4712_____________________ -

JUOZO ANDRU8IO Real Estete, įnsurano*. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimu, apdraudo*, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funda—pinigų tnvestadjo*. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; MBta> 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VZ 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madiaou SL, 
Rldgewood, N.T. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
to, duodami polsidotu viniai pieta*. Pirmo* rūlie* Itetuviikaa maiste* prt*i 
narna kaina.

S AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhavęn, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm J namus Metuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Sekinę Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5186.

KO«, MIRĖ SLAVIŪNAS, 
’ Kaip pYdheŠą Vilniuje leidžia
mas ’! '“Tarybrnįš Mokytojas”7
kovo 12 mirė folkloristas, muzi
kologas, Vilniaus valstybinio pe
dagoginio instituto Lietuvos ir 
užsienio literatūrų katedros pro
fesorius Zenonas Slaviūnas. Jis 
buvo gimęs 1907 sausio 1 Skau
dvilės valsč., Tauragės apskr. 
1927 baigė Kražių gimnaziją, 
bet dėl nesveikatos aukštojo 
mokslo diplomą įsigijo Vilniaus 
universitete 1958 — jis apgynė 
filosofijos mokslų kandidato 
disertaciją.

Z. Slaviūnas yra parašęs daug 
straipsnių etnografijos ir muzi
kologijos klausimais. 1938 iš
leido “Lietuvos kankles”, su
darė lietuvių etnografinės muzi
kos bibliografiją. Didžiausias jo 
darbas yra trijų tomų leidinys 
“Sutartinės lietuvių daugia
balsės dainos” (1958-1959). (E)

DĖL BALFO “KRYŽKELĖS”

Drauge balandžio 17 Pr. Gr. 
vedamuoju atsiliepė dėl Balfo 
“kryžkelės”. Toje “kryžkelėje” 
minėjo atsidūrus tris puses: bu
vusią Balfo valdybą, naująją Bal
fo valdybą ir tuos, kurie iškėlė 
teisme bylą (Balfo 100 skyrių).

Vedamojo pradžioje pasisakė, 
kad “iš tolo žvelgiant neįmano
ma ką nors kaltinti ar teisinti”, 
bet toliau dvi puses ima kaltin
ti, ir be kaltinimo palieka tik 
vieną pusę — naująją valdybą.

Suminėjęs Darbininko skelb
tą siūlymą sušaukti nepaprastą 
Balfo seimą, vedamasis sampro
tauja: “Tačiau net pritariant 
šiam siūlymui, kyla ir abejonė, 
ar tai būtų patenkinamas spren
dimas. Kas gali būti tikras, kad 
buvusioji centro valdyba vėl ne
parodys apsileidimo, laiku ne
perduodama pareigų, kas gali 
būti tikras, kad vėl neatsiras ne
atsakingų asmenų, keliančių for
malumų klausimus ir nešančių 
juos į svetimųjų teismą?”

Kas mėgina imtis bet kokios 
iniciatyvos, dėl jos rezultatų nie
kad negali būti “tikras”. “Abe
jonės” nebėra tada, kai rezulta
tai jau pasirodo, šioje Balfo isto-

MOVED i v LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Yoric, N. f. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems — impoa<* 
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paitams .fr suknelėm^. 
Taip pat Silkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Batikai — geriausios rftšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnarima* 

’ paruošiant pietus ,j JJuropą. .Užeikite ir Jsftiidriėlfe*’'usf

LIETUVIŠKOS MUZIKOS. PLOKŠTELĖS, knygas, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko 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. .... ,

LietuviSkam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Ąlice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Avc. Richmond Hill, N. Y.

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

... , .‘T

Lietuviško stiliaus pąminklr’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, , 
New Jefsey ir ConnecticHt • 
valstijoseI JUOZAS T 

! iw t i»nj*

Fasolino
Memorials CO.

rijoje pirmuosius rezultatus jau 
mato visos trys pusės. Reikia 
manyti, jos visos dabar supranta, 
kad būtų buvę geriau, jei tos is- . 
torijos iš viso nebūtų buvę. Bet 
sykį pradėjus, įvykiai rieda to-, 
liau, jei nėra, kas juos sulai
ko nuo naujų rezultatų.

Sulaikyti galima jau ne tkalti- 
ninkų ieškant ir priežastis anali
zuojant, bet kuriant naujus įvy
kius, kurie užkirstų kelią pir
miesiem rutuliotis. Neabejotiną 
vaidmenį čia galėjo atlikti direk
torių taryba. Jie gi ir vadinasi . 
direktoriais, vadinas, rodančiais, 
vadovaujančiais, einančiais prie
kyje, ne uodegoje. Jau vien jų 
paskelbimas, kad šaukiamas sei
mas, būtų galėjęs prablaivinti 
atmosferą. Toks paskelbimas 
greičiausiai (žinoma, ir čia nega
li būti “tikras”!) būtų paveikęs 
tuos “neatsakingus asmenis” 
ištraukti reikalą iš teismo, o tai 
būtų buvęs pagrindinis laimė
jimas lietuviškam prestižui.

Argi ši Balfo istorija būtinai 
turi būti lietuviškasis VVatergate 
skandalas, kdris skandalu virto 
kaip tik dėt to, kad dėl ne
lemto žingsnio nebuvo imtasi 
reakcijos laikui'!

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

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

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės } visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta
Patarnaujama vtaio** 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI

- VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Orui***)

.AUTOBUSAIS įdomių vietų 

.lankymu

8p«oMlo« mniaMo*:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais biUetals)
GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
tKIMOKB
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Įžanginės pastabos
Laikraščiuose ir žurnaluose, 

pirmuose ar paskutiniuose pus
lapiuose, skaitome apie sukaktu
ves ir sukaktuvininkus. Pamini
mi įvykiai ir asmenys, turintieji 
didesnės ar mažesnės reikšmės 
mūsų gyvenime.

Neišvengiama, kad, vertinant 
įvykius ar minint asmenis, pasi
taiko šališkumo ir asmeniškumo. 
Retai kas paiso ano seno lotynų 
priežodžio: Amicus Plato, magi s 
tamen amica veri tas! — Bičiulis 
Platonas, bet labiau bičiuliška

J yra tiesa. Pas mus dažnai yra 
t vadovaujamasi priešinga taisyk
le:: Amica veritas, įnagis tamen 
amicus Plato! Keliami ir aukš
tinami draugai, bet nutylimi, 
nepastebimi tie, kurie draugais 
nelaikomi. Kartais darosi tiesiog 
koktu, kai skaitai minimą vieną 
jubiliatą, o nerandi nė žodžio 
apie kitus du jubiliatus, nors jie 
visi trys drauge atšventė savo 
kapos metų jubiliejų. Ką darysi, 
esame žmonės!

Varžtus veržia tampriau
Pagausėjo žinios apie varžtus, 

kuriuos Maskva veržia vis tam
priau apie asmenį, apie religi
nes, apie tautines grupes.

Nuo veržimo jau neapsaugoja 
asmens nė didžiuliai nuopelnai 
Sovietų Sąjungai — toki kaip 
hidrogeninės bombos pagamini
mas. Jos autoriaus Andrei Sa
charovo liberalūs pareiškimai, jo 
vadovavimas žmogaus teisių gy
nimo komitetui ilgai buvo tole
ruojami. Bet dabar ir Sacharo
vas tardytas. Dėl jo 1968 pa
skelbto manifesto Literatumaja 
gazeta jį dabar — ne 1968 
metais! — išvadino “jurodyvy”, 
maždaug šventuolėliu, kvai
liuku. Jo dukterį ir posūnį paša
lino iš aukštųjų mokyklų.

Literatūriniame gyvenime jau 
šiais metais buvo iškritikuotas 
poetas Voznesenskis ir kt. dėl 
nepakankamos ištikimybės lini
jai. Iškritikuoti juos turėjo kiti 
rašytojai, net jų draugai, kurie 
norėjo užsitikrinti sau gerą par
tijos akį.

kitas istorikas R. Turganbe- 
kov, kam jis idealizavo Kirgiziją 
prieš 1920 metus, kada ji dar 
nebuvo sovietinė.

Naujausi kaltinimai ištiko Uk
rainos buvusį partijos sekreto
rių, dabar Maskvoje politbiuro 
narį ir min. pirmininko pava
duotoją Šelestą. Šelestas prieš 
trejis metus parašė knygą, ku
rioje dabar (vėl: dabar, ne prieš 
trejis metus!) jo vietininkas par
tijos sekretorius Ščerbitski rado 
idealizuojamą Ukrainos praeitį 
ir “neteisingai parodytą Ukrai
nos įsijungimą į Sovietų Sąjun
gą”-

Chr. Sc. Monitor bal. 25 po 
informacijos, kad Gruzijoje išim
ti iš pareigų daugiau kaip 25 
partijos bei vyriausybės aukštie- 
jr pareigūnai, papildomai in
formuoja: “Kaltinimai dėl na
cionalizmo buvo kartoti Armėni
joje, Azerbeidžane, Uzbekistane 
ir Lietuvoje.”

prel. Leonardas gižinskas — l
A'CRT'M/ ’̂ A Q TTTTITT TA HP A Q 'Muėničheno universitete, klau- VTŽVEVDAlll VrrkO J v UAJLlJLrl. JL AO sydamas meno istorijos ir vokie- 

• čių literatūros kursus. Tuo pa
čiu metu jis įsijungė ir į, lietu- 

.. višką sielovados darbą, aptar- 
naudamas lietuvius tremtinius 
Muęrichene ir apylinkėse.

1949 iš Vokietijos išvyko į 
JAV. Ėmėsi sielovados' darbo 
ten, kur labiausiai trūko kunigų. 
Apsistojo Wheeling diecezijoje, 
West Virginia. Čia tyliai, bet 
sėkmingai tarnavo Dievui, eida
mas klebono pareigas. Tik at
šventęs 50 metų kunigystės ju
biliejų, pasitraukė iš parapijos 
darbo ir persikėlė į Detroitą, 
kur šiandien ramiai gyvena po
ilsio namuose Carinei Hali: '

Nuo 1971 pabaigos saugumo 
pagriežtintai sekama pogrindinė 
spauda “Kronika”, kuri rodėsi 
nuo 1968 metų kas du mėne
siai. Suimti dėl jos istorikas P. L 
J aki ras ir Krasinas. Tardymų jie 
neatlaikę, ir taip tardomų atsira-

ir Jakiroduktė Irena/ “Kronika”- 
pusė ■ metų nepasirodo..

Varžtai tampriau veržiami 
apie religines grupes. Žinomi į- 
vykiai Lietuvoje pereitais me
tais. Naujai garsėjo Jehovos liu
dytojų byla Klaipėdoje. Sprendi
mas — 5 metai kalėti.

Taip, ir Lietuvoje. Čia Mask
vos nepasitikėjimas juo dides
nis, kad tautinės sąmonės apraiš
kos sutampa ir viena kitą re
mia su religinės laisvės sieki
mais. Religijai žmonėse silpnin
ti buvo pavesta Mokslų akade- 

.nrijai ^paruošti propagandi
nius .< teigimus, ' kad Lietuvos 
tcklertkalai”'’buvę Hitlerio talki
ninkai. Tai įprastinis vadinamas 
“didžiojo melo” triukas sovie
tinėje propagandoje.

Veržia tampriau apie tautines 
grupes. Jau pereitų metų gale 
buvo užpultas Kirgizijos istori
jos profesorius K. Nurbekov. Jį 
kaltino, kam iš “apsisprendimo 
teisės” jis padaręs “fetišą”; kam 
jis kišimąsi į kitos tautos vi
daus reikalus vadinąs “agresija” 
ir “aneksija”. Buvo apkaltintas ir

Minėti Maskvos veržiami 
varžtai iš kitos pusės rodo, kaip 
pavergtose tautose • yra gyva ir 
skleidžiasi naujais ženklais tau
tinė sąmonė, jei reikia vis tvir
tesnių Maskvos varžtų jos augi
mui sulaikyti.

Sacharovas teigė, kad Va
karų detente tik padrąsino Mas
kvą labiau varžyti asme
nines, religines ir tautines lais
ves.

{domi asmenybė
Po šių kelių įžanginių pastabų 

noriu priminti vieną iš tų už
mirštų, nepaminėtų jubiliatų, 
nors savo asmenybe jis yra ir 
įdomus, ir didelis, ir statytinas 
pavyzdžiu visiem, ypač jaunajai 
kartai. Jis yra prel. Leonardas 
Gižinskas, pernai atšventęs 55 
metų kunigystės sukaktį ir ta 
proga iš monsinjorų pakeltas į 
popiežiaus rūmų garbės pre
latus. Šiemet jis pasieks 80 metų 
slenkstį.

Prel. L. Gižinskas yra kilęs iš 
senos, kilmingos lietuviškos ba
jorų Gižų šeimos. Gižai aktyviai 
dalyvavo 1863 sukilime ir dėl to 
skaudžiai turėjo nukentėti. Jų 
turtas buvo konfiskuotas. Du 
prelato dėdės buvo ištremti į Si
birą ir ten mirė. Jo tėvas buvo 
sužeistas. Jis išvengė ištrėmimo 
ir mirties bausmės tik dėl savo 
jauno amžiaus: tebuvo tik 16 
metų.

Jauniausias sūnus 
gausioje šęimoję^

Prel. Leonardas gimė^ 1894 
gruodžio 17. Jis buvo tryliktas 
vaikas gausioje, Dievo, palai
mintoje, Gižinskų šeimoje. Pa
tį jauniausią savo sūnų tėvas no
rėjo matyti karininką ar diplo
matą. Todėl pasiuntė jį mokytis į 
Maskvą, į kunigaikščio Lazarevo 
institutą. Tačiau tėvo norai nera
do atgarsio Leonardo širdyje. 
Dievas jį kvietė rinktis kitą 
kelią. Palikęs Maskvą, jis grįžo 
į Lietuvą ir pareiškė savo ap
sisprendimą stoti į Kauno kuni
gų seminariją.

liono pareigom. Nuo 1922-iki 
1924 ėjo kapeliono pareigas Ku- 

nę kunigų seminariją. Ją baigė piškyje. Iš Kupiškio:buvo atkel- 
aukščiausiais pažymiais 1915 tas i Kauną ir paskirtas kapelio- 
pa vasarį.

Seminarijos vadovybė re
komendavo Leonardą aukštes
nėm studijom Petrapilio dvasi
nėje akademijoje, kadangi buvo 
per jaunas priimti kunigystės 
šventimus ir kadangi buvo ne
paprastai gabus..; mokslui. Deja, 
karo veiksmai jau buvo pasiekę 
jo tėviškę. Leonardas nenorėjo 
likti atskirtas nuo savųjų. To
dėl pasirinko grįžimą į tėviškę, 
kad karo pavojų, metu būtų su 
tėvais ir juos globotų. Tėvai bu
vo likę vieni, nes kiti vaikai bu
vo, sukūrę savo šeimas ir gyve
no atskirai. Tėviškė buvo netoli 
Vašuokėnų, kur. dėl karo veiks
mų buvo perkelta Kauno kunigų 
seminarija. Jaunas subdiakonas 
Leonardas, padedamas semina
rijos profesoriaus prel. P. Janu- 
ševičiaus/.Vašuokėnuose įsteigė 
pirmąją lietuvišką mokyklą, ku
rioje ėmėsi ir mokytojo darbo.
Kapelionavo ir gilino studijas

Karui einant į pabaigą, pavy
ko grįžti į Lietuvą arkivysk. P. 
Karevičiui. 1917 metų pradžioje 
jis įšventino į kunigus Leonardą 
drauge su kitais dviem kurso 
draugais.

Pirmuosius kunigystės metus 
Leonardui teko praleisti vikaru 
Naujamiestyje, Panevėžio ap
skrityje. 1919 perkeltas į Jur
barką Saulės gimnazijos kape-

PREL. LADAS TULABA

’ nu į Simono Daukanto mokytojų 
seminariją ir į rusų gimnaziją. 
Tuo pačiu metu gilino studi
jas Vytauto Didžiojo universite
te teologijos fakultete, įsigy
damas teologijos licenciato 
laipsnį. Nuo 1926 paskirtas ka
pelionu į Rokiškio gimnaziją, 
kur išbuvo iki 1940, kada pasi
traukė į Vokietiją.

Mokiniai jį prisimena su 
pagarba ir meile

Kaip kapelionas, jubiliatas 
pasižymėjo didele išorine ir vi
dine kultūra. Jis žavėjo jaunuo
lius savo asmenybe. Gal dėl to 
didėlis skaičius jo auklėtinių pa
sirinko kunigystės kelią. Man 
pačiam teko būti seminarijoje su 
trimis buvusiais kun. Leonardo 
mokiniais, kurie su didele pa
garba ir meile kalbėdavo apie 
savo buvusį kapelioną. Ne tik 
eilė kunigų, bet ir žymių pasau
liečių yra buvę kun. Leonardo 
mokiniai ir jį prisimena su pa
garba ir dėkingumu. Būdamas 
didelės išminties ir aukštos kul
tūros, busimasis prelatas mokėjo 
su visais bendradarbiauti, vi
siem būti autoritetu, visiem 
reikšti savo dvasinę įtaką.

Tremtyje bei išeivijoje
Pasitraukęs į Vokietiją ir neš

damas tremtinio dalią, kun. Leo
nardas dar gilino savo studijas

Aukščiausiais pazj iniais 
baigė seminariją 

1911 rudenį Leonardas atvyko 
į Kauną ir buvo priimtas į vieti- Prel. Leonardas Gižinskas

Plunksnos darbininkas
Prel. L. Gižinskas yra ne tik 

uolus kunigas ir žymus pedago
gas, bet taip pat ir plačiai ži
nomas plunksnos darbininkas. 
Kai tik paliko seminarijos suo
lą, jis pradėjo reikštis spaudoje, 
rašydamas straipsnius įvairiomis 
temomis. Spaudoje beveik per 
60 metų jis reiškėsi ir kaip moks
lininkas, nagrinėdamas įvairius 
teologinius ir filosofinius klausi
mus, ir kaip žurnalistas, svarsty
damas įvairias gyvenimo apraiš
kas. Atsimenu gerai jo įdomius 
straipsnius Tiesos Kelyje. Su 
pasigėrėjimu ir nuostaba skai
čiau jo aštrius, bet teisingus pa
sisakymus Darbininke dėl naujų 
reformtį ir reformatorių, kuriuos 
matome ir išgyvename nūdien 
bažnytiniame gyvenime. Ypač 
vertas pagarbos dėl savo stu
dijos, išspausdintos atskirais 
straipsniais Darbininke, apie 
evoliucijos teoriją. Čia prelatas 
parodo didelę savo erudiciją ir 
aštrų protą, nežiūrint metų, ku
rie jau slegia jo pečius.

Jubiliato įvertinimas
Kilni ir turtinga kun. Leonar

do asmenybė buvo, yra ir bus 
įvertinta tų, kurie jį pažįsta. Jį 
įvertino už nuopelnus Bažny
čiai ir §y. Tėvas. Kai jis šventė 
50 ,rnetų savo kunigystės jubi
liejų, Šv. Tėvas Paulius VI jį 
pakėlė į monsinjorus; o petnai, 
kai jis atšventė 55 metų kunigys
tės sukaktį, jam buvo suteiktas 
popiežiaus rūmų garbės prelato 
titulas.

Prelatui Leonardui einant į 80 
amžiaus metus, tenka jam lin
kėti daug sveikatos, kad galėtų 
būti darbingas ir naudingas Die
vui ir mums.

Žinau, kad šiame trumpame 
straipsnyje tegalėjau duoti tik 
netobulą prelato paveikslą. Jo 
asmenybė išsiskleis ir pasirodys 
visame savo didume ir gražume 
tik laiko, tik istorijos perspekty
voje.

jUū/jg
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— Nebijokite! Kelkitės, ir ei
kime pas kitus.

— O ko mums beiti žemyn?!
— Sušuko jie visi trys. — Pa
statykime čia tau sostą, ir mums 
yisiems bus gerai!

— Jūs-ne žinote, ko prašote!
— suraukė antakius Jėzus ir juos 
sudraudė. Grįždamas atgal, jis 
yisus tris primokė, kad nieko ne
sakytų kitiems, iki jis bus pri
kaltas prie kryžiaus ir trečiąją 
dieną prisikels iš numirusiųjų.

Šitai girdėdamas, Petras vėl 
pašoko prašyti:

— Ne, Viešpatie! Tau šitai 
niekuomet neturi atsitikti!

— Pasitrauk gi tu nuo manęs, 
šėtone! — pastūmė Jėzus Petrą 
žemyn. — Taigi tu esi man kaip 
gundymas! Kaip gi tada bus į- 
vykusi valia to, kuris mane yra 
siuntęs? Kaip ilgai aš jus pakę
stu? Klausotės ir negirdite, re
gite ir nematote.

Jokūbas su Jonu net apkumš- 
čiavo Petrui šonus, kad jis įsi
karščiavęs nebesusigaudo, ką 
pasako. Petras gi aiškinosi, kad 
jis tai padaręs netyčia: vien iš 
tos didelės meilės Jėzui, nes jis

jokiu būdu nenorįs matyti jį nu
žudytą.

Jėzus vėl meiliai apkabino 
Petrą per petį ir atleido jo išsi
šokimą. O kada jie vėl sugrįžo 
prie visų, Jėzus net tris kartus 
paklausė Petrą:

— Simonai, Jonos sūnau! Ar 
myli mane labiau kaip šitie?

Petras mušėsi į krūtinę ir nuo
širdžiai prisiekinėjo, kad myli.

Tuomet Jėzus prie visų jam iš
kilmingai pažadėjo:

— Petrai! Tau duosiu savo ka
ralystės raktus. Ką įleisite, bus į- 
leistas; ko neįleisite, bus neį
leistas. “Kefas”! Ant tavęs aš 
pastatysiu savo namus, ir, sakau 
jums, pragaro vartai jų nesu
griaus!

Čia pat buvo atsiradęs ir Ju
das; net išsižergęs klausėsi, kas 
atsitiko. O tai girdėdamas, d u 
labiau susikrimto. Jis stovėjo, 
mirkčiojo ir viršutiniais danti
mis kramtė apatinę lūpą. Tada 
greit nuo diržo atrišo piniginę, 
drebančiomis rankomis atkišo 
Petrui, o dar labiau dreban
čiomis lūpomis pasakė:

—Te! Gali pasiimti ir šitą!
— Na, tai čia dabar? .. — su

mišo Petras. — Bent jau nebū
tumei toks piktas!

— Judai! Kas gi jau atsitiko?! 
paklausč ir Jėzus. — Tu daryk 
savo darbą <■ tegu Petras daro, 
kas jam pavesta!

Judas minutėlę pasigalvojo, 
akis įbedęs į žemę, o paskui 
vėl greitai pririšo pinigų kapšelį 
ten, kur jis buvo, ir, nieko nie
kam nesakęs, nusiramino. Atro
dė, kad jis vėl savaip suprato: 
kad ūkio prievaizda, tur būt, 
didesnis už raktininką ir kad jis 
vis tiek dar tebėra didesnis vir
šininkas.

Čia Jėzus vėl juos mokė, sa
kydamas, kad niekas negali tar
nauti -Iviem ponam: mamonai ir 
Dievui.

Ir taip čia jie pasiliko dar de
šimtį dienų. Jis atsakinėjo į jų 
klausimus, aiškino, kas dar ne
buvo suprasta, mokė kasdien su
sirenkančius žmones ir pagydė 
daug ligonių. O į galą šito laiko 
jis juos suskirstė po du, davė 
jiems galins išvarinėti velnius 
bei pagydy ti ligonius ir išsiuntė 
skelbti Evangelijos.

Kada jie vėl visi sugrįžo, — o 
tai buvo jau apie viduržiemį, 
Judas atsirado paskui mis. Jis 
buvo v’rai nusiteikęs ir vėl, kaip 
pačioje pradžioje, juokavo. Pini
gų jis parsinešė irgi daugiau 
kaip kiti ir dėl to pagrįstai di
džiavosi. Jis net gyrusi, kaip jam 
gerai sekėsi darbas; ypač Tomui 
ir Petrui: Tomą jis laikė savo 
draugu, o Petrą, kaip visada, 
mėgo papešioti ir, kur tik nu

tverdamas, apjuokti. Mat, Pet
ras, kaip šakalys ratuose, painio
josi jo take; negana to, kad jis 
visą laiką labai saugojo nuo Judo 
savo jaunutę dukrą Veroniką, 
bet ir dėjosi visą laiką didesniu 
viršininku už Judą. Su Tomu tai 
jis fnielai pasišnekėdavo ir pasi
kalbėdavo. Taigi ir dabar su
grįžęs jis atidarė visą savo širdį 
Tomui ir Baltramiejui, su kuriuo 
jis buvo kartu išsiųstas į žmones 
jų mokyti ir gydyti.

Gydyti žmones kažkodėl Ju
dui ne taip gerai-sekėsi, kaip iš
varinėti velnius. Tai tvirtino ir 
Baltramiejus.’Judas juokėsi atsi
versdamas ir gyrėsi, kaip jis tuos 
velnius išvarinėdavo

— Vyručiai! — nežinia, ar jis 
jiems melavo, ar teisybę sakė. — 
Aš sugalvojau naują būdą, daug 
geresnį, jiems išvaryti; aš su jais 
geruoju: lyg jie būtų mano bro
liai ar draugai... Pasižiūriu į 
apsėstąjį ir sakau: “Velniukai, 
nebūkit pasiutę! .. Dabar išei
kit, o kai aš kitur nueisiu, jūs 
vėl galėsite atgal sugrįžti” . Ir, 
įsivaizduokite tik, šitaip jie ma
nęs daug labiau klausydavo, ne
gu aš būčiau juos piktuoju va
ręs ... A ;

— Kad tū čia dabar pasakas, 
tur būt, pasakoji? — netikėjo To
mas. — Kięk aš žinau — vel
nias piekada.nieko geruoju nė 
vienam, nėra padaręs.

— Man darė,,— spyrėsi Ju
das juo labiau, kad ir Baltramie
jus tvirtino Judo sugebėjimus iš- 
varinėjant tas Žmonių piktybes.

— Bet dėl vieno reikalo tai jie 
ir manęs neklausydavo, — juo
kėsi Judas. — Atrodo, nesupran
tu net, kodėl jiem labai nepa
tikdavo, kai aš už jų išprašymą 
iš to žmogaus arba iš jo gimi
nių užmokėti paprašydavau . . .

— Na? . . Argi aš nesakiau, 
kad velniui nepatinka ką nors 
dovanai duoti? . . Būtumei sa
vo sielą jiem pažadėjęs — bū
tų tau leidę pinigų maišus pri
sipilti, — juokavo Tomas.

— Kvailas aš, ar ką?! — vėl 
juokėsi Judas, net leipdamas. — 
Derėsiuos aš ten su kokiais 
velniukais, kada mūsų viešpats 
šitoks galingas, kad net mums 
jau davė dalį savo valdžios ... 
O kai ateis jo valanda, taigi, 
tur būt, dar daugiau šitokios 
valdžios jis mums pridės?. . 
Jūs vyručiai, tur būt, nė nepagal- 
vojot apie tai?

— A! .. Tu buvai pliurpalas 
ir pasiliksi pliurpalas! — pamojo 
dešine ranka žemyn Tomas.

— Ne, ne! Jis ne pliurpalas! 
— gynė Judą Baltramiejus. — 
Aš pats mačiau, kaip jis labai 
lengvai juos išprašydavo.

Netrukus po to — galėjo būti 
pirma diena maršinio mėnesio 
— Jėzus vėl įsakė susirinkti vi
siems. Be dvylikos mokytinių, 
ten dar buvo Salomė, Zebedie- 
jaus sūnų motina, Marija ir dar 
kita Marija (iš kurios Jėzus buvo 
išvaręs net septynis velnius) ir 

Simono Petro dukra Veronika. O 
taip visiems vėl susirinkus, lie
pė tuojau pat pasiruošti ilgesnei 
kelionei.

Kitą rytą, ką tik praaušus, jis 
visiems pasakė, kad jam laikas 
jau eiti į Jeruzalę. Ten jis bus 
Įstatymo mokytojų išjuoktas: 
jam reikės daug dėl to kentėti ir 
mirti.

Judas, šitai išgirdęs, sudrebė
jo. Jam niekada nepatikdavo Jė
zaus kalbos apie mirtį, bet šį kar
tą jau buvoTabai aiškiai pasaky
ta, o tai jau griovė bet kokį jo 
planą. Jis vilkosi galvą nunari- 
nęs iš paskos ir tarp savo visų 
asmeniškų idėjų nieko daugiau 
nebematė, kaip tuščią skylę, ku
rioje išsišiepęs kabojo jo sugaiš
tas laikas ir nebenumaldomas 
piktumas.

Baltramiejui irgi sekėsi vel
nius vaikyti. Bet jis juos vary
davo piktuoju, be pasigailėjimo; 
dažnai net abi kumštis Sugniau
žęs ir dar pagrūmodamas. Kartą 
vienas toks didelis išlėkė, Ijig 2L_.. n ...s,.:..,. ..-.i- 
botų Šimtas jaučių sums.rojęft 
subaubę. Baltramiejui buvo , Į10” J *’
delio noro jj sugauti ir grandį- 
nėmis surišti, bet bestija kažkur -U ne 
pasislėpė. (bus daugiau)

Nors, teisybę pasakius, pra
džioje buvo ir visi nuliūdę: ku
riam čia malonu, kad vienas iš jų 
eitų mirti... Bet kai įsiėjo, kai 
peni ..su kitais įsišnekėjo, tai ir
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ANT MEDINIO ARKLIUKO

CRAZY LITWACK

Iš sov lėtinės keptuvė?.
( t Ž -*3- į $ •;

ts pašnekesių
Paleckis aplankęs silpnapro- Lutrianka yra aukščiau

siu sanatoriją, netoli Vilniaus. Iš siaš pastatas Sovietų Sąjungoje? 
anksto pamokyti pacientai svei- v---- * - -
Upę "tarybų” Lietuvos “galvą” 
mosikuodami rankomis.

Tik du vyrukai, stovėdami 
nuošaliau, susilaikę nuo saliuta- 
Vimo. Priėjęs prie jų korespon
dentas ir paklausęs:

— O kodėl jūs nesveikinate
-draugo Paleckio? • -

* y — Kad mes nesame bepročiai,
■ o tik sargybiniai.

— Taip, nes iš jos požemių • 
matosi kelias į Sibirą...

■— Ar automobilis “Zaporo- 
žieę” gali išvystyti 120 kilo
metrų per valandą?

— Taip, jeigu jis rieda nuo 
aukšto kalno ...

BALYS PAVABALYS

I am “crazy Litwack' 
Atkaklus ir paikas. 
Negaliu suprasti, 
Ką man kalba laikas.

Nieko neišmokau 
Aš pas dėdę Šamą

- Ir neįsitraukiau 
-1 Maskvos programą.

Sovietų Rusijoj
— Ar tiesa, kad Sovietų Rusi

joj dantis traukia per nosį?
;— Galimas daiktas, nes ten 

žmonės bijosi praverti burnos.

Jau sėdi
— Mano Viktutei jau keturi 

mėnesiai, — sako viena motina 
kitai.

— Mano Vytukui tik trys, bet 
jis jau sėdi...

Prie jų priėjo kaimynas ir, bai
liai apsidairęs, pusbalsiai pa
klausė:

' — Už ką?

Pasikalbėjimas Vilniuje
— Koks yra skirtumas tarp ne

laimės ir tragedijos?

— Jeigu, pavyzdžiui, Snieč
kus įkristų į gilų ežerą, tai batų 
nelaimė. Bet jeigu kas jį ištrauk
tų iš vandens, tai jau būtų 
tragedija.

Nei aš integruojuos, 
Nei liberalėju, 
Nei man skirta būti 
Riaušių sukėlėju.

Nei buvau aš rudas, 
Nei esu raudonas. 
I am “crazy Litwack”, 
Trenkto būdo ponas.

Rungtynėse' . ’
Mažasis Jonukas sėdi stadija- 

ne geroj vietoj ir smalsiai stebi 
futbolo rungtynes, šalia sėdįš 
žiūrovas užklausia:

— Ar tu jau galėjai pirkti to
kią brangią vietą?

— Ne, aš turiu savo tėvelio 
bilietą.

— O kur tavo tėvelis?
— Namie. Jis dabar ieško bi

lieto. * "
Skirtumas

Mokytojas klausia Jonuką:
— Koks skirtumas tarp žaibo 

ir elektros?
— Toks, kad už žaibą nerei

kia mokėti.

s Laimė " £
Sūnelis vakare plaunasi koja^ 

ir užklausia mamytę:
— Mama, ar tu patenkinta, kad 

aš ne arklys?
— Taip, — atsako nustebusi 

motina.
— Ii aš patenkintas. Jeigu aš 

būčiau arklys, man tektų plauti 
keturias kojas.

Akrobatai ir diplomatai

Viešnia
Aplankiusi seserį teta grįžta 

namo ir sako berniukui:
— Tu dabar mane palydėsi į 

■ stotį. ' ~
— Ne, negalėsiu, — atsako 

berniukas, — kai .tik tu išeisi, 
mes pradėsim valgyti.

Atsilikę amerikiečiai
Grįžęs iš Washingtono rumu

nų delegacijos pirmininkas pa
sakoja savo draugam partiečiam 
apiie. Ameriką:

— Kiek galėjau patirti, tai vi
si amerikiečiai gyvena gražiuose 
namuose, visi gerai apsirėdę, 
važinėjasi šauniais automo
biliais ir neblogai valgo.

— Na,' tai yra tas pats, ką ru
sai mum pasakoja, — atsakė 
vienas draugų. — Tas parodo, jog 
amerikiečiai yra atsilikę. Jie da
bar gyvena taip, kaip mes gy
venome buržuazinės tvarkos lai
kais.

Sovietinė patarlė
— Nesistenk atlikti šiandien 

to, ką gali padaryti rytoj, o vi- 
suvalgyti šiandieną, 

r’įe^aižiiaiaiaiėnai. : ■ :

, Atpažino sūnų
14-kos mėtų komjaunuolis bu

vo išsiųstas iš Maskvos į Kau
kazą perorganizuoti ten vietinį 
jaunimą.

Dvidešimčiai metų praėjus, 
prisiminė jis savo motiną Mask
voje ir pasiryžo ją aplankyti.

Komjaunuolio motina labai 
jaudinosi, kaip ji atpažins savo 
sūnų po tiek metų nesimatymo.

Nuėjo į geležinkelio stotį pa
sitikti, pasitikėdama motinišku 
instinktu.

Atvykus traukiniui, šimtai ke
leivių skubėjo prie išėjimų, bet 
komjaunuolio motina be jo
kio abejojimo puolėsi barzda 
apžėlusiam, su juodais akiniais, 
vyrui ant kaklo.

— Mama, kaip gi tu mane 
pažinai? Juk ta barzda ir juodi 
akiniai...

— Tik pagal paltą, Alioška, 
tik pagal paltą. Juk aš jį pati lo
piau. Juk tai tie patys 
kuriuos aš prisiuvau .. .

lopai,

mėsosProtestuoja prieš 
kainų pakėlimą

Per galvą verčias akrobatai, 
Iškeldami aukštai kulnus. 
Per virvę eina diplomatai. 
Šaunus jų sportas ir kilnus.

Be sporto nieko nėr įmanomo. 
Be jo nė meilės nėr gyvos. 
Nėra taikingo sugyvenimo 
Anei kartų kovos.

Po kurio laiko po tuo užrašu 
atsirado kitas: “Ir mane paimkit 
drauge!”

Važiuokit namo
Kubos sostinėj Havanoj ant 

pastato sienos buvo nupieštas 
užrašas: “Amerikiečiai, važiuo
kit namo!”

Patogumų mėgėjas

Abstraktas
Dailininkas abstrakcionistas 

guodžiasi savo draugui:
— Atėjo ponia, kurios portre

tą aš neseniai nupiešiau, ir 
paprašė, kad pakeisčiau jos akių 
spalvą.

— Tai pakeisk!
— Lengva pasakyti! Aš neat

simenu, kurioj vietoj tas akis 
nupiešiau!

Atsargumas
Prieš operaciją gydytojas

, ko medicinos seseriai:
— Paduokite man spiritą.
Ligonis:
— Gydytojau, gal geriau iš

gerkite po operacijos?

Vagystės
— Kaltinamasis, ar prisipažįs

tate, jog įsilaužėte į parduotuvę 
ir vogėte drabužius?

— Taip.
— Bet juk jau ir anksčiau vo

gėte. Netgi tris kartus. Kodėl?
— Niekaip nerasdavau tin

kamo numerio iš karto, ir grįž
davau tuos drabužius pakeisti.

sa-

Imperatorius
Mokytojas aiškina per istorijos 

pamoką apie Romos impera
torius, Prisiminė vieną žiaurų 
valdovą:

— Tas žiaurus valdovas iš
žudė daug krikščionių, jo vardas 
— Neronas. Nebus sunku atsi
minti,nes vienas iš jūsų tuo var
du turi šunį.

Kitą dieną mokytojas tikrina 
mokinių žinias. Kreipiasi į vieną 
mokinį klausdamas:

— Kaip vadinasi tas žiaurus 
valdovas, apie kurį vakar pasa
kojau?

Mokinys tyli.
— Prisimink vieno šunies var

dą.
— Imperatorius vadinosi Mar

gis,-greit atsakė mokinys.

Modemus menas
Du berniukai meno parodoj 

žiūri į abstraktą, kur drobėj pri
teptos dvi juodos dėmės.

— Bėkim lauk, kol jie mūsų 
neapkaltino!. — susirūpinęs 
vienas pataria antram.

NEUTRALŪS JUOKAI

Bandymas
— Šis žmogus labai sąžinin

gas — jis nei vinies nepaima.
— Aš bandymui su vinim 

per daug nepasitikiu. Bandyk jo 
sąžiningumą su 100 dolerių.

Vairuotojas
— Tu taip skubėjai išlaikyti 

egzaminus vairuotojo teisėm 
gauti, o dabar nevažinėji. Ko
dėl?

— Todėl, kad nenoriu tų tei
sių netekti.

Poteriai
Šeimininkė davė elgetai kiau

šinį. Kai šis ėjo iš pirkios, už
puolė šunys. Besiginant nuo 
šunų, iškrito kiaušinis ir sudu
žo. Elgeta šūktelėjo:

— Va, kaip į balą trys Sveika- 
marijos!

Panašumas
— Tėte, aš įsitikinusi, kad 

Gustavas tau patiks.
— Ką, jis turi pinigų?
_ Kaip jūs abu panašūs! Ly

giai to paties jis klausė apie 
tave.

Žvilgsniai
— Tik įsivaizduokite, vakar

Jurgio Spurgio nuotykiai

autobuso konduktorius taip 
į mane žiūrėjo, lyg aš neturė
čiau bilieto.

— O tu ką?
— Nieko. Aš ir toliau į jį žiū

rėjau taip, lyg turėčiau bilietą.

Garbinga įstaiga
Nusikaltėlis jau kelintą kartą 

atsiduria teisme. Pritrūkęs kan
trybės teisėjas subara jį:

— Ar tau negėda jau kelintą 
kartą čia pasirodyti?

— O ko man turi būti gėda?— 
sako nusikaltėlis. — Juk teismas 
yra garbinga ištaiga.

Patarimas
Vienas draugas skundžiasi ki

tam:
— Prašė prisispyręs tas Petre

lis paskolinti 50 dolerių. Pa
skolinau be jokio dokumento, o 
dabar jis ir akių neberodo.

— Tai tu jam parašyk laišką 
ir paprašyk, kad grąžintų 100 
dolerių. Jis tada atrašys, kad tė
ra skolingas tik 50 dolerių, bet 
tu jau turėsi dokumentą.

Vagystė
Į butą įsibrovė plėšikas ir, gra

sindamas moteriai peiliu, su
švokštė:

. . .— Tučtuojau pasakykite, kur, 
'pinigai. Jei ne—- tai' jus’užariu-:* • 
šių. !

— Jei pasakysiu, ar manęs ne- 
liesite? — drebėdama paklausė 
moteris.

— Prižadu neliesti, jei geruo
ju pasakysite.

— Pinigai banke.

Šeimoj
Vyras sako žmonai:
— Man nepatinka, kad tu taip 

trumpai apsikirpai.
— O, šitaip? O tu mano 

nuomonės ar atsiklausei prieš 
nuplikdamas?

Kai vanduo užterštas

Piršlybos
Seniau buvo mada: kai atva

žiuoja piršliai, tai mergina, nors 
ir susikalbėjus su jaunikiu, vis- 
tiek pasislepia. Kartą atvažiavo 
piršliai pas Kotrę. Ji užlipo ant 
pirkios ir pasislėpė. Piršliai 
klausia, ar leis dukterį už jau
nikio.

— Kad gi dar jauna, — sako 
tėvas.

Duktė išgirdo ir piktai šūkte
lėjo iš viršaus:

— Matai, kai dirbti, tai jau 
nejauna, o kai tekėti, tai jauna!

Argumentai
Vienoj viešoj vietoj būdavo 

baisiai prirūkyta. Ten buvo iš
kabintos lentelės su užrašais: 
“Čia nerūkoma”, bet jos nieko 
negelbėjo. Kartą šlavėja nuėmė 
visas lenteles ir pakabino naują 
su užrašu: “Rūkyk^ rūkyk, grei
čiau nudvėsi”. Naujasis užrašas 
geriau paveikė rūkytojus.

Atsargumas
Gailestingoji sesuo klausia 

automobilistą:
— Kodėl jūs visą dieną va

žiuojate aplink mūsų ligoninę?
— Matote, aš šiandien pirmą 

kartą sėdau už vairo.

Moksleiviai
— Daugiau į mokyklą nei

siu, - pareiškė motinai pir
mokas.

— Rašyti r nemoku, skaitytį — 
taip pat, o kalbėti mokytoją, .ne
leidžia. Tai ką man ten veikti?

Mokykloj
Mokytojas:

— Kurie dantys atsiranda pas
kutiniai?

Moki nys:

—Auksiniai, pone mokytojau.

Skausmai
— Prašau man duoti vaistų 

nuo skausmo, — prašo berniu
kas vaistinėj.

-0 kas tau skauda?
- Kol kas nieko. Bet moky

tojas įrašė pastabą, tai gali skau
dėti, kai pareisiu namo.

— Ką ten nešioji medalike 
ant kaklo?
— Savo vyro plaukų 

pluoštelį.
— Bet tavo vyras juk dar 

gyvas?
— Tai tiesa, bet jis seniai 

nebeturi plaukų.

PRIE STALO
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Kronikos, kurios du numeriai 
1972 pasiekė Vakarus. Čia patei
kiamas Vilniaus arkidiecezijos

pabėgimų: Zigmo Butkaus su 
visa šeima, Liongino Morkūno, 
Vytauto Gadliausko ir Antano 
Mockapetrio.

Turinys suskirstytas į 3 pa
grindinius skyrius: 1). The

OKUPUOTO] LIETUVOJ 
Violations of Human Rights

. /Neseniai pasirodęs JAV Lie- Antrajame skyriuje iškeliami 
tuvių Bendruomenės leidinys religinio persekiojimo faktai y ra 
anglų kalba — Violations of Hu- paimti iš pogrindinio leidinio— 
man Rights in Soviet Occupied Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Lithuania liečia 1972 metų įvy- 
Irius. Leidinys nėra didelis — 
vos 88 pusi., tačiau gerai paruoš-

sybei dėl Kauno kunigų semina- 
_  _ z____ _z   rijos nežmoniško varžymo, dėl 

Deniai of Self-Detennination, 2) ' neleidimo spaudinti religinės li- 
The Violation of Religious Free- teratūros, dėl vyskupų Julijono 
dom ir 3) The Deniai of the Steponavičiaus ir Vincento 
Rights to Dissent and to Sladkevičiaus ištrėmimo, dėl 
Emmigrate.__________________ ~ draudimo mokyti jaunimą reli-

ginių tiesų, reikalaujama pa
leisti iš kalėjimų nuteistuosius 
dėl religijos mokymo. Po šiuo 
skundu pasirašę 47 kunigai, ku
rių tarpe yra ir nelietuviškų pa
vardžių. Primėnamas ir memo
randumas J. Tautų generaliniam 
sekretoriui Kurt Waldheim, ku
nigų Bubnio, Zdebskio, Šeške
vičiaus bylos, Girkalnio, Prienų 
ir Klaipėdos bei kiti skundai 
Brežnevui su daugeliu parašų.

Minima Kleopos Bičiucaitės 
(70 metų amžiaus) byla Naujo
sios Akmenės liaudies teisme už 
vaikų mokymą poterių ir 10 
Dievo įsakymų. Aprašomas Avi
lių aštuonmetės mokyklos (Zara
sų rajone) ilgiau negu valandą 
trukęs vaikų tardymas, atvykus 
milicijos leitenantui, tėvų pro
testas dėl vaikų gąsdinimo ir te
rorizavimo, klausinėjant, ar ku
nigas mokęs juos poterių. Taip 
pat primenami kunigų tardymai, 
areštai, atleidinėjimai iš pareigų 
Jurbarko, Šilalės, Alytaus, Kau
no, Prienų ir Vilniaus rajonuo
se.

-•> Plačiausias ir svarbiausias yra 
.pirmasis leidinio skyrius, api
mąs 42 puslapius. Čia tarp kit
ko aprašyta Romo Kalantos susi
deginimas ir po jo vykusios Kau
no demonstracijos, po to 8 jau- 

. nuolių nuteisimas Vilniuje. Taip 
... pat'primenami Stonio ir An

driuškevičiaus susideginimo 
.. faktai, parodą nepaprastą lietu- 
, vių tautos laisvės troškimą.

Antras labai svarbus dalykas, 
iškeliamas šiame leidiny, tai so
vietinei Gudijai priskirtose lie- 
viškose srityse vykdomas lie
tuvių tautinis genocidas. Tų sri
čių lietuviam neleidžiama tu
rėti nė vienos lietuviškos mo
kyklos. Norintieji lietuviškai 
mokytis turi vykti į Lietuvos mo
kyklas, o jas baigę nebeturi 
teisės grįžti atgal į savo tėviš
kes. Inteligentija daugiausia iš- 
t remta, bažnyčios uždarytos. 
Neleidžiama užsisakyti net ko
munistinių lietuviškų laikraš
čių. Jaunoji karta prievarta auk
lėjama rusiškoj dvasioj. 20 metų 
lenkų okupacijoj buvę persekio
jami ir lenkinami, dabar lietu
viai rusų komunistų dar labiau 
spaudžiami ir naikinami. Net as
menvardžiai ir vietovardžiai yra 
surusinti. Motiejus, Bajsys pa-.-teisti į psichiatrinę kalėjimo li- 
verčiamas^ Matej Bols, Juozas -"goninę tetoi-miičiai Vikriuje Al- 
Kučiunas į Josit Kutiun, Misiū- gis Statkevičhis, Jonas Lauėė iš 
nų kaimas verčiamas į Miscian- 
ci, Juodelėnai į Jedolovici ir t.t.

• Tos lietuviškos sritys apima Ap
so, Gervėčių, Rodūnės, Varana
vo ir kitas vietoves.

Šių faktų iškėlimas pasaulio 
plotmėn laikytinas svarbiausiu 
šio leidinio tikslu.

Tai maždaug toks šio svarbaus 
leidinio turinys.

Tekp patirti, kad jau baigiama 
šį leidinį veisti ir į vokiečių 
kalbą, o jei sąlygos leis, bus ver
čiama ir į prancūzų bei ispanų 
kalbas. Tomis kalbomis išleistas 
leidinys-būtų išdalintas Europos 
ir Pietų Amerikos kraštų vyriau
sybių nariam, parlamentaram, 
laikraščių redaktoriam, universi
tetam (per tų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes). Ypač tai būtų 
svarbu prieš Europos saugumo 
konferenciją, kur valstybių va
dai gali turėti lemiančios įtakos 
ir Lietuvos likimui. Labai svar
bu, kad jie būtų tinkamai pain
formuoti apie dabartinę Lietu
vos padėtį.

Tam užsimojimui reikia ne
maža pastangų ir daug lėšų. 
Krašto Lietuvių Bendruomenė 
negali šiam reikalui naudotis lė
šomis, skirtomis švietimui ir va
dovėliam. Todėl tenka kreiptis 
vėl į patriotinę lietuvių visuo
menę, kad ji savo aukomis pa
remtų šiuos svarbius uždavi
nius. Aukas prašom siųsti Krašto 
Lietuvių Bendruomenės iždi
ninkui šiuo adresu: P. Mitlas, 
7322 Oak Avė. Philadelphia, Pa. 
19126.

A.P. Bagdonas

KŽ statytojai

NAUJAS MOKSLO

Kovo 21 Liuvene, Belgijoje 
daktaro laipsnį gavo Juozas Za
ranka, kuris profesoriauja Bo
gotoje, Kolumbijoje. Jis yra loty
nų ir graikų kalbos specialistas. 
Jo disertacija buvo apie Euripi- 
do trilogiją,įvertinta labai gerai. 
' Į disertacijos gynimą iš Vokie
tijos buvo atvykęs Vincas Nat
kevičius, Vasario 16 gimnazijos 
direktorius, ir dar keletas lietu
vių iš Belgijos. Po gynimo lie
tuvaitė vienuolė, kuri jau ilgą 
laiką yra Liuveno vienuolyne, to 
vienuolyno patalpose visiem 
prof. Zarankos svečiam surengė 
priėmimą.

Apgynęs disertaciją, dar trum
pai lankėsi Vasario 16 gimnazi
joje ir paskui per New Yorką iš
skrido į Bogotą, kur universi
tete prasidėjo pavasario semest
ras.

Studijų pagilinti jį buvo iš
siuntęs pats Bogotos universi
tetas, skyrė ir stipendiją, bet ji 
buvo mažoka. Čia jam daug pa
gelbėjo jo pusbrolis Vytautas 
Augustinas, žinomas fotografas 
gyvenąs New Yorke.

Prel. Juozapas Karalius, Shenandoah, Pa., lietuvių para
pijos klebonas, paaukojęs Kultūros Židinio statybai 5000 dol.

PREL. J. KARALIUS PAAUKOJO 5000 DOL

Paskutinis skyrius liečia poli
tinius disidentus ir tuos, kižrfe 
bandė pabėgti iš sovietinio tau
tų kalėjimo į laisvą pasaulį. Nu-

Biržų, Antanas Jankauskas iš 
Simno.

Iš bandžiusių pabėgti minimi 
Vytautas ii Gražina Simokai- 
čiai, dabar nuteisti jis 15 metų, 
ji 3 metam, Simas Kudirka, nu
teistas 10 metų kaceto, tėvas ir 
sūnus Bražinskai, teisiami Tur
kijoj. Tačiau būta ir sėkmingų

DAKTARAS

Dr. Juozas Zaranka, Bogotos 
universiteto Kolumbijoj 
profesorius. Dėsto klasi
kines kalbas.

Nors studijavo prancūziškai 
kalbančiame universitete, di
sertaciją parašė ispaniškai. Įžan
goje prisimena ir Lietuvą ir jos 
klausimą.

Į Kultūros Židinio statytojų 
eiles įsijungė prel. Juozapas Ka
ralius, Šv. Jurgio lietuvių para
pijos Shenandoah, Pa., ilgametis 
klebonas, dabar klebonas emeri
tas. Židinio statybai jis paaukojo 
5000 doĮ. Tai graži ir didelė au
ka. Už ją nuoširdžiai dėkoja ne.

tik statybos komitetas, bet ir visi bunkporte, Maine. Dažnai parė- 
Nevv Yorko lietuviai.

-O-
T Prel. J. Karalius yra didelis 
'pranciškonų rėmėjas ir lietuviš
kosios kultūros puoselėtojas 
mecenatas. Jis daug paaukojo, 
kai pranciškonai kūrėsi Kenne-

BALTIMORĖS-ŽINIOS
cijos dalyvauja toje procesijoje. 
Sodalietės neš Marijos statulą. 
Visi kviečiami susirinkti prie 
Šv. Alfonso bažnyčios 4 

fv. popiet. Iškilmės baigsis Švč.
Sakramento palaiminimu.

Jonas Obelinis

Dainos, Baltimorės vyrų cho
ro, koncertas buvo balandžio 28. 
Lietuvių Svetainės didžiojoje 
salėje. Pirmą kartą pasirodė vyrų 
oktetas. Choras šį koncertą pa
skyrė prel. L. Mendelio garbei 
jo 75 metų sukakties proga. Pub
lika ir choras prelatui sugiedojo ■■ ■ ■■■■■ ,■
išausiu metų. i SPAUSTUVEI

Suaugusių klubo metinė šven
tė buvo balandžio 29, sekma- AUKOJO 
dienį. Tai buvo 14-ji metinė 
šventė. Šv. Alfonso salėje visi , 
gražiai praleido laiką nuo 3 iki

Ekskursiją į Bermudų pla
nuoja grupė parapijos narių. Lai
vu iš New Yorko išplauks gegu
žės 5 ir grįš gegužės 12. Eks
kursija rūpinasi Ona Lekevičie- 
nė.

Pirmoji komunija Šv. Alfonso 
bažnyčioje bus gegužės 6, sek
madienį, per 8:30 v. mišias, 
kurias aukos klebonas prel. L. 
Mendelis. Komuniją priims 8 
berniukai ir 7 mergaitės.

Hamiltono mergaičių choro 
Aido koncertą gegužės 12 Liet. 
Svetainės didžiojoje salėje ren
gia Tautinės Sąjungos Baltimo- 
rės skyrius. Choras yra koncer
tavęs Kanados ir JAV lietuviš
kose kolonijose. Vadovauja so
listas Vaclovas Verikaitis, kuris 
dainuos solo ir su choru. Po 
koncerto bus šokiai. Visi kvie
čiami.

Metinė procesija Marijos gar- . 
bei bus gegužės 13. Visos pa
rapijos draugijos ir organiza-

100 dol.: Prel. J. A. Kučin
gis, Los Angeles, Calif., anksč. 
K.Ž. 430.

20 dol.: Leonardas Dambriū- 
nas, Brentvvood, Md., anksč. 
K.Ž. 100.

Po 10 dol.: Rožė Daukšaitė, 
VVoodhaven, N. Y., anksč. K.Ž. 
50; I. E. Bandžiuliai, Los An
geles, Calif^ Elena Savickienė, 
Brooklyn, N. Y., anksč. K. Ž. 
50; St. Valkevičius, Brooklyn, 
N.Y., anksč. K.Ž. 4, pažad. 100; 
A. Masionis, Elmwood, N. J., 
anksč. K.Ž. 370; Milda Kveda
rienė, Iselin, N.J., anksč. K.Ž. 
200; St. Gudas, Jamaica, N.Y., 
anksč. K.Ž. 100; Stasys Praka- 
pas, Toronto, Kanada; Rožė 
Kondratienė, Richmond Hill, N. 
Y., anksč. K.Ž. 163.

mė ir kitomis progomis jų dar
bus. '

Kai buvo leidžiama knyga “In- 
troduction to Modem Lithua- 
nian”, jis buvo didis mecenatas, 
padėjęs šią knygą išleisti į pa
saulį. Priteikė ir dr. A. Kučą, 

. kad šis ’
rapijos istoriją.Tą knygą gra
žiai išleido. 1952 finansavo vys
kupo Sheen knygos “Sūnaus pa
laidūno” išleidimą.

Kun. J. Karalius yra gimęs 
1889 vasario 4 Lazdijuose. Į 
Ameriką atvyko 1901. Kunigu 
įšventintas 1919 gruodžio 20.

Jam teko reikštis plačiai Ame
rikos lietuvių gyvenime. Rėmė 
lietuviškus darbus, organizavo 
draugijas, buvo vienas iš Balfo 
organizatorių.

Visą laiką gyveno Pennsylva- 
nijoje, kur klebonaudamas yra 
pastatęs mokyklų ir vienuolynų. 
Ilgiausiai klebonavo Šv. Jurgio 
parapijoje Shenandoah, Pa. Čia 
jis pastatė lietuvišką mokyklą.

Nuo 1914 bendradarbiavo 
spaudoje, rašė tikybiniais, peda
goginiais ir socialiniais klausi
mais. Rašė ir amerikiečių spau
doje. Ginant Lietuvos reikalus, 
jis rašė bei redagavo daugelį 
rezoliucijų, įvairiausių raštų, ku
rių nemaža yra atspausdinta JAV 
kongreso darbuose.

Visą gyvenimą buvęs judrus 
organizatorius, rėmęs lietuvišką 
veiklą, ir dabar nepasiliko tik ste
bėtoju — įsijungė į Kultūros Ži
dinio statytojų eiles.

pa-

Kultūros Židinys auga. Lau
kiama ir daugiau naujų statyto
jų, kad darbą būtų galima laiku 
užbaigti.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

CLEVE LAN DO VYRŲ OKTETO
10 0 DAINŲ

MARATONAS
PRADŽIA - 7:00 vai. vakaro PABAIGA — 2:00 vai. ryto

PJĮmes — $3.00 maugn*iem«: $1.50 studentam*

Ateikite kada galite įteikite kai atolbM.

Po 1000 dol.: Andrius Lapė, 
Stony Brook, N. Y., anksč. 50; 
Jonas J. Juška.'Rbchester, N. Y.

500 dol.: Pranas ir Julija Ku
nigėliai, Williston, N. Y., anksč.
500 (įamžina Kazimierą ir Ago
tą Podresienę).

130 dol.: Anna Dombrowski, 
Long Island City, N. Y., anksč.
170.

Po 100 dol.: Paul Rušas, Port
Washington, N. Y., anksč. 500;

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, 
bet Ir užrašai* testamentuose. Auka* siųsti:

■ Bulldlng Fund
Frandacan Monastery
580 Bu*hwlck Avanue
Brooklyn, N. Y. 11221

E. H. Andriuška, Woodbaven, 
N. Y., anksč. 350; N. N. Provi- 
dencė, Conn..

30 dol.: R. Jonušis, Ridge, N. 
Y., anksč. 40.

25 dol.: Rasa Navickaitė, 
Woodhaven, N. Y.

Po 10 doL: Ona Krowley, Mas-' 
peth, N. Y.; Ona Palubinskai
tė, Toronto, Kanada.

Visutf
— JAV LB taryba yra vyriau

sias JAV LB organas. Ji nustato 
JAV LB veiklos kryptį ir veiklos 
būdus, priima ir keičia LB įsta
tus ir LB taisykles, renka LB 
krašto valdybos pirmininką ir 
tvirtina valdybos narius bei 
centrinių institucijų (švietimo 
kultūros ir-visuomeninių reikalų 
tarybų) pirmininkus, renka LB 
garbės teismą ir kontroles ko
misiją, tvirtina krašto valdy
bos ir centrinių institucijų sąma
tas bei veiklos planus ir apyskai
tas ir sprendžia kitus reikalus, 
Tad už JAV EB veiklos fcryttį 
yra atsakinga LB taryba. To
dėl svarbu, kad į JAV LB tary
bą būtų renkami tokiam darbui 
tinkami ir atsakingi asmenys.

— Senatorius Henry Jackson 
yra padaręs pareiškimus, kad 
Amerika neduotų jokios ekono
minės pagalbos Sovietų Są
jungai tol, kol emigracijos su
varžymai visiem žmonėm nebus 
sustabdyti. Amerikos Lietuvių 
Taryba ragina visus lietuvius 
remti tuos pareiškimus ir rašyti 
laiškus senatoriui Jackson: . The 
Honorable Henry Jackson, 
United States Senate, Washing- 
ton, D.C. 20510. - -

— K. V. Banaičio operą “Jū
ratė ir Kastytis” balandžio 26 
ir 27 nuo 10 iki 11 vai. ryto 
transliavo Chidagos WĖFM di
džioji radijo stotis. Šios translia
cijos įvyko lietuvio solisto Ar
noldo Voketaičio iniciatyva.

— Dr. Herbert Hupka, Vaka
rų Vokietijos parlamento narys, 
prisiuntė LB darbuotojui inž. 
Br. Nainiui laišką, kuriuo iš
reiškė pasitenkiniriią leidinio 
“Violation of Human Rights” 
vertimu į vokiečių kalbą. Paža
dėjo leidinį išdalinti kitiem par
lamentaram. . '

—“Violation of . Human 
Rights”, LB informacinis leidi
nys, pramatoma išleisti ir ispanų 
kalba. Tamriksluį ęaųeyėžiė^ų 
ir Veriė‘cueidS‘’'liefu<dųt',Mūfeai 
paskyrė po 100 dol. aukų.“ *

— Prof. dr. Elena Tumiehė 
nuo 1972 rudens semestro yra 
paskirta Califomijos valstybinio 
universiteto Fullertone humani
tarinių mokslų tarybos direkto
re. Institucija rūpinasi akademi
niu paruošimu mokytojų iš hu
manitarinės, filosofinės bei auk
lėjimo srities. Už mokslinį įnašą 
pasaulinėj literatūroj Fullertono 
universitetas dr. Ė. Tuihienei 
balandžio 9 suteikė ordinarinės 
profesorės titulą, kaip anglų fr 
pasaulinė s palyginamosios lite
ratūros dėstytojai.

—Ados Karvelytės poezijos 
rinkinys “Ne tie varpai” jau bai
giamas išparduoti Chicagoj, kur 
autorė gyvena.. Leidinio platin
tojai nebeturi.

— Pianistės Aldonos Kepalai- 
tės koncertas įvyks gegužės 
14, pirmadienį, 8 vai. vak. Phi- 
ladelphijoj (Philadelphia Etfii- 
cal Society — 1906 Rittenhouse 
Square). Programoj Bach, Cho- 
pin, Scriabin, Debussy ir Liszt 
kūriniai.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla Kanadoj šiais metais įvyks 
liepos 22-rugpiflčio 5.

Kęstutis Miklas, Long islando 
21 distrikto amerikiečių valsty
binių mokyklų švietimo tarybos 
(Board of Education) vicepre
zidentas, balandžio 6-11 daly
vavo visos Amerikos švietimo 
tarybos narių suvažiavime, kuris 
įvyko Anaheim mieste prie Los 
Angeles, Calif. Ta pačia proga 
jis aplankė ir Los Angeles gy
venančius lietuvius. Dalyvavo 
Lietuvių radijo klubo koncerte 
ir Batūno vardu lietuvių radijo 
valandėlės klubo pirm. Stasei 
Pautienfenei įteikė Vliko naujai 
išleistą knygą — dokumentų rfn- ’ 
kinį “Soviet Union-German 
Aggression against Lithuania”. 
Balandžio 10 buvo specialiai su
šauktas (Los Angeles Altos pirm. 
Čekanausko iniciatyva) Los An
geles lietuvių organizacijų atsto
vų bei visuomenininkų susirin
kimas, kuriame UBA-BATUNo 
prezidentas Kęstutis Miklas 
padarė platų pranešimą ■ a£ie 
BATUNo veiklą bei daromus žy
gius Pabaltijo klausimu Jungti
nėse Tautose. Po pranešimo bm 
vo diskusijos ir daug klausimų, 
į kuriuos K. Miklas atsakinėjo.
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; KLAUSIMAIS
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Dr. M ŠVHKAUSK1ENČ artfc

Mass. 02132.

NAMŲ PARDAVIMAS IR kreiptis į teismą padalinimo rei- 
PINIGŲ PASIDALINIMAS

Klausimas *
Mano vyras buvo vienas iš 

šešių vaikų. Jis turėjo tris sese
ris ir du brolius. 1952 mirė jų 
motina^ o 1953 — jų tėvas. Pi
nigų jie beveik nepaliko, nes 
uošvio liga buvo ilga ir brangiai 
atsiėjo. Kai jis mirė, pasiliko 
tiek, kiek buvo reikalinga laido
tuvėm.

Tačiau uošviai turėjo gražius 
vienos šeimęs didėlius namus, 
kuriais jie visuomet labai didžia
vosi ir kuriuos ypatingai gražiai 
užlaikė. Jiem mirus, tuose na
muose pasiliko gyventi viena 
duktė ir jauniausias sūnus. Nei 
mano uošvė, nei uošvis testa
mento nebuvo sudarę.

Po kelerių metų jauniausioji 
duktė ištekėjo ir išvažiavo gy
venti su vyru į kitą valstiją. Pa
siliko tik vienas svainis. Jis 
mokėjo mokesčius ir atliko rei- 

. kalingus pataisymus ir pageri
nimus. Šeimos nariai dažnai kal
bėdavo, kad reikėtų tuos namus 
parduoti ir pasidalinti pinigais, 
bet niekas neišdrįso to klausimo 
iškelti rimtai. Vieni manė, kad 
reikia juos parduoti, kiti nesuti
ko, nes, uošviam mirus, ne
santaika šeimoj padidėjo. Vieni 
kitiem pavydi ir negali susišne
kėti . Praėjo daug metų. Svainis 
pasiliko senberniu ir niekada su 
niekuo nesiskaitė. Prieš šešerius

,,#»etusji>1pradėjp sirgti. Kglęrįus 
Ravaęggs, ^ųsto^.i^dirb-

• : . .. ‘

Aš pati buvau vyriausiojo sū
naus žmona. Mes gyvenom ne- 

' toli uošvių nuomojamame bute.
Kai svainis pradėjo rimčiau sirg
ti, aš dažnai nueidavau, aptvar
kydavau namus ir paruošdavau 
jam valgius.

1968, visai nesirgęs ir niekuo
met nesiskundęs sveikata, mano 
vyras krito negyvas. Nenoriu čia 
aprašyti savo kančių ir vargų, 
bet turiu pasakyti, kad likau su 
dviem mažamečiais vaikais. Vy
ras maža ką paliko. Socialinio 
draudimo mokėjimai nedideli. 
Todėl man pačiai teko pasiieš
koti šiokio tokio darbo. O va
karais dar nubėgdavau svainiui 
aptvarkyti namų ir dažnai jam 
valgyti nunešdavau iš savo 
namų.

Šių metų pradžioj, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė ir svainis. 
Namai pasiliko tušti. Aš kalbė
jau su kitais, kad leistų man į 
tuos namus įsikraustyti, bet jie 
nesutiko.

Dabar prieš mėnesį teko iš
girsti iš kitų, kad jie rengiasi 
namus parduoti ir man apie tai 
nieko nesako. Esu susirūpinu
si, kad jie pasidalins pinigus, 
man nieko neduodami už svai
nio priežiūrą, neduos nė ma
no vyro dalies.

Ar jie gali taip padaryti, man 
nežinant? Ar man būtina dabar 
kreiptis į advokatą? Tų pinigų 
maža, bet, jei būtinai reikia, rei
kės kreiptis.

Našlė, Massachusetts

kalu. Teismas paskirs “commis- 
sioner”, t. y. tam tikrą pareigū- 
nąšiam reikalui tvarkyti. Teis
mas įsakys pranešti visiem su
interesuotiem asmenim, kad yra 
paduotas prašymas (petition) na- 
musparduoti ir pinigus padalin- 

. ti paveldėtojam (beirs). Jei kuris 
iš suinteresuotų asmenų dėl ku
rios nors priežasties tokiam pa
dalinimui norėtų pasipriešinti, 
turės apie tai teismui pranešti 
nurodomu laikotarpiu, paaiškin
damas, dėl kurios priežasties ar
ba kuriuo pagrindu remiantis, 
toks pasipriešinimas yra pareiš
kiamas.

Ir Tamsta, ir Tamstos vaikai 
esate suinteresuoti asmenys. 
Todėl esu tikra, kad Tamstos 
gausite įstatymų reikalaujamus 
pranešimus (citations).

Antras reikalas: jei Tamsta 
manai, kad turi pagrindo iškelti 
ieškinį prieš mirusiojo svainio 
palikimą (estate) už jam atlik
tus patarnavimus (Services 
rendered),— Tamsta turėsi šiuo 
reikalu kreiptis į mirusio svainio 
palikimo administratorių arba, 

' jei jis paliko testamentą, į to tes
tamento vykdytoją (executor). 
Jei svainis nepaliko jokio turto, 
tada Tamsta gali reikalauti, kad 
Tamstai būtų atlyginta už jam 
suteiktus patarnavimus iš jo 
namų dalies.

Šis reikalas yra itin techniš
kas ir perdaug sudėtingas Tams
tai pačiąi tvarkyti. Patariu pasi-. 
tarti su vietiniu' advokatu. i

PALIKIMAS 
IŠSISKLAIDŽIUSIEM 

VAIKAM

Klausimas
Mano tėvas nuo seniai gyve

no Amerikoj. Jis nelabai sugy
vendavo su savo vaikais, todėl 
mes išsibarstėm po pasaulį. Da
bar tėvas mirė ir visiem vaikam 
paliko turto, o mane paskyrė 
testamento vykdytoju (executor).

Mano dvi seserys yra likusios 
Lietuvoj, vienas brolis gyveno 
Kanados šiaurėj, o kitas po karo 
iš Vokietijos išvyko į Maro
ką. Aš nežinau, ar jie gyvi ir 
kur jie dabar gyvena, o jiem 
visiem yra palikta turto.

Kokios teisinės priemonės 
yra valdyti turtui tų žmonių, 
kurių negalima surasti, ir tų, 
kurie gyvena Lietuvoj?

Skaitytojas, Indiana

AUSTRALIJOJ IR POLINEZIJOJ
Įspūdžiai iš kelionės

POVILAS ŠLAPELIS

Skrendam
Melbourne, Australijoj, vasa

rio 18-25 vyką 40-asis eucharis
tinis kongresas. Lietuvių kelio
nių biuras Chicagoj, vadovauja
mas Walter Rask-Rasčiausko, su
organizavo lietuvių ekskursiją, 
kuri vyko į tų kongresą su kelių 
dienų sustojimais Sydney, Aust
ralijoj, Naujojoj Zelandijoj ir Ha
vanos©. Ekskursijoj dalyvavo ir 
pats Rasčiauskas, 'pagelbstint 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirmininkui- Kaziui 
Kleivai. Keleivių buvo 21.

Pradėjom kelionę pirma
dienio rytą, vasario 12, o atvy
kom į Sydney trečiadienio ry
tą, vasario 14. Čia staiga, skren
dant' tarp Fiji ir Samoa salų, 
prapuolė antradienis, nes tu- 
rėjbm perskristi vadinamąją In
ternational Date Line. Kelionė 
ilga, nes, neskaitant sustojimų, 
vien ore reikėjo išbūti apie 20 
valandų.Tarp mūsų (Rochester, 
N. Y.) ir Sydney yra 9 valan
dų laiko skirtumas (pridedant 
vieną parą). Labai ilga naktis bu
vo skrendant iš Los Angeles iki 
Sydney, nes prie normalios nak
ties prisidėjo dar’ 6 vai. laiko 
skirtumas; atrodė, kad niekuo
met nebeišauš. Bet prieš Syd
ney iš vandenynų išsinėrė saulė, 
lyg australų atstovė, sveikin- 
darną atvykstančius.

bears-meškiukai. Jie taikūs gy
vulėliai, minta eukaliptų la- I 
pais, judrūs naktį, bet dieną daž
niausiai miega, atsirėmę tarp ša- Į
kų. Jų daug išnaikino. Dabar val
džia draudžia juos naikinti.

Plaukdami laivu į Taronga 
zoologijos sodą, matėm gražų 
vaizdą garsaus Sydney Harbour 
Bridge ir baigiamą statyti Opera 
House.

Bežiūrinėdami miestą, Geor
ge gatvėj užtikom iškabą — Pa
langa Souvenirs. Tai Cybų krau
tuvė, pilna įvairiausių suvenyrų. 
Jie taip pat turi ir Palanga Tra- 
vel Service, kuri organizuoja 
ekskursijas ir padeda pavieniam 
keleiviam.

Sydney jau radom atvykusius 
pakely į kongresą vysk. A. Deks- 
nį, prel. L. Tulabą ir prel. P. 
Celiešių. Su mumis atvyko kun. 
St. Santaros ir tėv. Rafaelis Ša
kalys, OFM. Vysk. A. Deksnys, 
padedant kun. St. Santarai ir 
vietiniam kun. P. Butkui, suruo
šė trijų dienų rekolekcijas.

Sydney lietuvių parapija sve
čiam pagerbti, rekolekcijom už
baigti ir artimiau susipažinti 
surengė Vasario 16 priėmimo 
vakarienę, kurioj dalyvavo apie 
300 lietuvių. Prie vaišių stalo ir 
skanaus alučio galėjom nuošir
džiai išsišnekėti, susirasti savo 
ar draugų pažįstamus ir susiras
ti naujų draugų. Vakarienei pa
įvairinti lietuvių Dainos choras 
padainavo įvairių dainų. Pir
miausia pasirodė moterų choras, 
tada vyrų ir pagaliau jungtinis.

Melbourne
Vasario 17 rytą nuskridom į 

Melboumą, kur lietuviai taip pat 
gražiai mus sutiko, moteris ap
dovanodami gėlių puokštėmis. 
Nusivežę mus į Lietuvių Na
mus, pavaišino kavute ir paskirs
tė apsigyventi lietuvių šeimose

Duetas pavasarį. Nuotr. R. Kisieliaus

Atsakymas
Tamstos klausimas yra ilgas 

ir “ištęstas”. Iš esmės nežinia, 
, kokiu reikalu Tamsta ieškai pa

tarimo. Suprantu, kad, svainiui: 
mirus, jo broliai ir seserys nuta
rė, jog atėjo laikas parduoti tėvų 
namus ir pasidalinti pinigus. Jei 
susitars, galės namus parduoti, 
suradę pirkėją ir susitarę dėl kai
nos. Tačiau, prieš parduodant 
namus, būtinai turės būti atlie
kamas vadinamas “probate”, 
nes namai dabar tebestovi 
Tamstos uošvio vardu, o uošvis 
yra miręs. Čia bus Tamstai rei
kalinga advokato paslauga.

Jei vaikai negalės nusitarti dėl 
namų pardavimo, tada reikės

Atsakymas
Tamstos tėvo paliktas testa

mentas pirmiausia turi būti pri
statomas teismui. Kiekvienas as
muo, kurio žinioj yra testamen
tas, privalo jį pristatyti teismui. 
Teismas, kuris šiais reikalais 
rūpinasi, įvairiose valstijose 
vadinasi kitaip; pvz. Massachu- 
setts valstijoj toks teismas va
dinasi Probate Court, New Yor- 
ko valstijoj— Surrogate Court, ir 
t.t. Tačiau tų teismų procedū
ra yra beveik ta pati. Kai testa
mentas bus pristatytas teismui, 
Tamsta būsi; oficialiai pa
skirtas vykdytoju (executor). Tik 
tada Tamsta galėsi pradėti viską 
tvarkyti.

Todėl pirmas Tamstos darbas 
yra kreiptis į vietinį advokatą 

: ir pavesti jam tvarkyti visą tą 
reikalą. Jis paruoš visas testa
mento formas teismui, sutvarkys 
palikimo mokesčių reikalus, su
darys inventorių, pateiks teis
mui apyskaitas ir t.t

Bendrai, šiuo reikalu galiu 
Tamstai tik tiek pasakyti: kiek
vienas teismas turi nustatytas 
taisykles paintoimuoti asme
nim, kuriem turtas yra palik
tas testamentu. Registruotais 
laiškais-, skelbimais laikraščiuo- 

' se ir kitom priemonėm prane
šama, kad jiem yra palikta turto.

' Sydney
Sydney aerodrome mus sutiko 

lietuvių delegacija. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mo
terys prisegė kiekvienam po rū
tų šakelę ir lietuvišką vėliavėlę. 
Tai buvo jaudinąs ir ašaras spau
džius momentas, rodąs, kad lie
tuvis, kur jis bebūtų, visada yra 
brolis lietuviui.

n4"^n«Žkbl't miestt bei-priemiesčiuose Ma- 
ty miės>to centre, iš kur Otfvb ląj;"; 
baipafogu apžiūrinėti miestą. ;

Sydney yra gražus europietiš
ko stiliaus miestas. Turi apie 2.8 
milijono gyventojų. Yra geras 
uostas. Sakoma, kad čia gyvena 
apie 2300 lietuvių, išsimėčiusių 
po plačius priemiesčius. Jie yra 
susiorganizavę į Lietuvių Bend
ruomenę ir leidžia laikraštį Mū
sų Pastogė (nuo 1949).

Apžiūrinėdami miestą, Fitz- 
roy Gardens parke užtikom la
bai gražų fontaną, vadinamą The 
Ei Alamein Memorial Foun- 
tain, pastatytą prisiminti savo 
tautiečiam, dalyvavusiem antra
jame pasauliniame kare. Fonta
nas vaizduoja didelę prinokusią 
pienę, prieš pūkus išbarsiant.

Mūsų šeimininkės stebėjosi 
mėsos krautuvių vitrinomis, kur 
buvo daugybė įvairių rūšių mė
sos mum neįprastai žemomis 
kainomis. Stebėjausi, kad nebu
vo Sydney krautuvėse triušie- 
nos. Sako, kad, prieš mum at
vykstant, buvusi ilga sausra ir 
daug triušių išnyko.

Kad pamatytume kengūras ir 
koala meškas, reikėjo važiuoti į 
zoologijos sodą, nes, norint jas 
laisvas matyti gamtoj, reikėtų 
važiuoti toli į kraštą. Ypač įdo
mūs ir Australijai būdingi koala

Tamstos broliai Kanadoj ir 
Maroke turės būti paieškomi 
greičiausiai per jų konsulatus 
(nežinau, kurios pilietybės jie 
yra). Jei jie būtų jau mirę, jų 
šeimos galėtų gauti jų palikimo 
dalį. Jiem, žinoma, nereikės at
vykti į Indianą atsiimti savo 
palikimo. Tai gali būti atliekama 
įgaliojant vietinį advokatą ar ki
tą asmenį. Tokiem įgaliojimam 
duoti, suprantama, yra visokių 
formalumų, tačiau vietinės kon- 
sularinės įstaigos galės apie tai 
painformuoti.

Dėl seserų, gyvenančių Lietu
voj — greičiausiai prisistatys so
vietam atstovaują advokatai. Jų 
yra kiekvienoj valstijoj ii kiek
viename mieste. Jie norės gauti 
savo “atstovaujamų” asmenų 
palikimo dalį pinigais. Jei Tams
tos advokatas yra susipažinęs su 
mūsų žmonių padėtim Lietuvoj, 
jis žinos, kokių priemonių imtii^ 
kad apsaugotų jų interesus. De
ja, tokių advokatų, kurie žino 
mūsų reikalą, yra maža. Patariu 
pasiteirauti, į ką kreiptis, vietoj.

' > nesu žmdmėpašiėriiė globoti Jo-' 
nas ir Birutė Mašanauskai, gy- 
veną Mitcham priemiesty, apie 
pusvalandis kelio traukiniu ar 
automobiliu nuo miesto.

Tik spėjom naujoj vietoj įsi
kurti ir apsidairyti, o vakare jau 
vėl važiavom į Lietuvių Namus. 
Čia atvykęs Adelaidės lietuvių 
teatras Vaidila vaidino V. Baltu
čio parašytą ir jo režisuotą dra
mą “Šuolis į laisvę”, vaizduo
jančią Simo Kudirkos bandymą 
pabėgti į Ameriką. Vaidinimas 
buvo įspūdingas ir gerai pavy
kęs.

Vasario 16 minėjimas Mel- 
boume buvo sekmadienį, va
sario 18. Pradėtas pamaldomis 
Šv. Jono airių bažnyčioj. Mišias 
aukojo vysk. A. Deksnys, o pa
mokslą pasakė vysk. V. Briz- 
gys. Giedojo jungtinis choras, 
sudarytas iš Dainos sambūrio ir 
parapijos chorų, vadovaujant 
A. Čelnai. Vakare Lietuvių Na
mų salėj vyko oficialus minėji
mas, vadovaujant Australijos 
Liet. Katalikų Federacijos pir
mininkui V. Laukaičiui. Čia 

- pasakyta kalbų, sveikinimų, 
linkėjimų. Gražią mintį iškėlė 
K. Kleiva, pabrėždamas, kad 
miršta tik žmonės, bet ne tau
tos, jei jos nenori mirti. Progra
ma buvo labai įvairi ir ilga, su
daryta iš vietinių pajėgų. Atro
dė, kad tų pajėgų yra daug.

Melboumo miestas yra antra
sis didumu Australijoj, turįs apie 
2.5 milijono gyventojų; lietuvių 
yra apie 2500.

Australija didumu yra apytik
riai kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės, bet gyventojų pri- 
skaitoma tik apie 13 milijonų, 
kurių didesnė dalis gyvena 
miestuose. Miestai išsisklaidę 
po rytinį, pietinį ir vakarinį 
Australijos pajūrį. Sostinė yra 
Canberra, turinti 150,000 gyven
tojų. Sakoma, kad ji ypatingai 
gražiai išstatyta (mum jos nete
ko aplankyti). Centrinėj Austra
lijos daly daug dykumų; ten la
bai maža tėra gyventojų. Pirmie
ji Australijos gyventojai, vadina
mieji aborigenai, daugiausia gy
vena Šiaurinėj, karščiausioj kraš
to daly. Pavienių jų šeimų pasi
taiko visose krašto dalyse, bet jie 
nesimaišo su naujai atvykusiais,.

Trečiadienio vakare (11*21 
Lietuvių Namuose buvo suruoš-

ta susipažinimo vakarienė-ba- 
lius. Čia dalyvavo visi atvyku
sieji iš užjūrių ir vietiniai lietu
viai, kiek tik salėje tilpo, apie 
300 asmenų. Stalai tiesiog lūžo 
nuo įvairių valgių ir gėrimų. 
Pasistiprinus — vėl kalbos, lin
kėjimai, sveikinimai, susipažini
mai.

-o-
Eucharistinio kongreso lietu

vių komiteto pirmininkas buvo 
anksčiau minėtas A.L.K. Fed. 
pirmininkas V. Laukaitis. Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Melboumo apylinkės pirminin
kai yra Gabrys Žemkalnis, o 
Tautos Fondo atstovybės Mel-

boumo skyriaus pirmininkas — 
Feliksas Ročius.

Kongresas prasidėjo vasario 
18. Atidarymas buvo Šv. Patriko 
katedroj. Galėjo dalyvauti tik 
kviestieji svečiai. Koncelebra- 
cinės mišios buvo aukojamos į- 
vairių tautybių bažnyčiose, pa
skaitos buvo universiteto salėse, 
konferencijos — palotiniečių 
misionierių kolegijoj, o bend
ros pamaldos — Cricket Ground 
stadione, kuriame telpa iki 
120,000 žmonių. Kongreso šū
kis: Mylėkite vienas kitą, kaip 
aš jus mylėjau!

(Bus daugiau)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS- SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Lt
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affūiated with PODAROG1FT, Ine.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DtMESI Į NAUJĄ ADRESĄ: 
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

R.OOR 2lri N.w York, N.Y. 10022
Td.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
Now York, N.Y. 10003 — 45 oocond Aventio 
Now York. N.Y. 10011 — 185 W. 14 atroot 
Botton, Maoo. 02115 — 271 5hawmut Avtnuo 
Boston, Maso. 02127 — 359 Weot Broadway 
Buffals, N.Y. 14205 — 332 Flllmoro Avenua 
CMcatfo, IIL 50522 — 2222 West Chlcago Avonuo 
CMoaeo, IH. 60606 — 3333 South Halotoad Stroot 
Cimtand, Ohlo 44134 — 5579 Stato Rood 
Irviofton, HJ. 07111 — 752 SprlngfloM Avonuo 
Irvinetan, NJ. 07111 — 1052 SprinffloM Ava. 
Onnd RspMo, Midi. 45504 — 696-36 BrMflO SU N.W. 
Momtramok, Midi. 45212 — 11333 Jos. Campau Avonuo 
Hartford, Conn. 05114 — 200 Frsnklln. Avonuo 
Lakmood, N J. 05701 — 241 Fourth Stroot 
Lot Angolos, CaHf. 50022 — 950 S. Atlantlo Slvd. 
Now Mavon, Conn. 05511 — 1329 Beulovard 
Nouark, N J. 07105 — 595 tanford Avonuo 
Pavalo, NJ. — 175 Markot Stroot 
Pataroon, N J. 07505 — 60 Broaoway 
Phladofohla, Pa. 19122 - 1214 N. 5th. St. 
Phiiadolphla, pa. 19141 — 4925 oid York Rd. 
Rttokoi |h. Pa. 15203 — 1307 B. Caroon Stroot

TuL: AL 4-545® 
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UI 2-1757
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Atviras laiškas rytam
Mielieji Rytiečiai,

Noriu su jumis pakalbėti rim
tai ir atvirai svarbiu ir aktualiu 
reikalu. Reikia šnekėti apie da
lykus, kurie liečia ne tik Chica- 
gą, Detroitą ar Clevelandą, bet 
taip pat ir gausią Atlanto pakraš
čių lietuvių visuomenę.

Jau žinote, kad šią vasarą
Vakarų Europon vyksta lietuviai ___ __________________ r__ , _
sportininkai. Išvykoje dalyvaus rai. Nėra abejonės, kad ir jų

mis rinktinių niekas į ten ne-, 
peršaus. Lieka dar viena gera’ 
galimybė: perskristi Atlantą lėk
tuvu. Rinktinės niekas dovano
tai nenuveš. Reikia pinigo. ■

Už tai sportininkų vardu aš 
kreipi uosiį jus, prašydamas, kad. 
ir kuklios aukos. Vienam mies- a 
tui ar dviem, vienai kolonijai ar jį 
kitai — šis darbas, neįmanomas**j

_ _ . įvykdyti. Tik bendrų pastangų
keliasdešimt sportininkų*, kurie- pasirodymas Europoje bus sėk- dėką ir visapusiška talka mes pa-»' 
atstovaus mūsų iškiliem krep- minga*- . r ':* jėgsime tpaliziyytišį nepaprastą. -
šininkam ir tinklininkėm. *. \> -./<>-■* “ *

. J |Broliai tautiečiai, dabarprar
Žodis apie rinktines, o paskui > ’ 

s . — pinigus
\ .šiuo metu yra stidarinėjamos 
vyrų krepšinio ir moterų tinkli
nio rinktinės. Už geriausių kan-- 
didatų atrinkimą atsakingi yra 
abiejų šakų komitetai. Daugiau
sia čia rūpesčio įdeda žinomieji 
mūsų sporto veteranai: Zigmas 
Žiupsny s, vienas iš moterų tink
linio rinktinės vadovų, ir Aleksas 
Lauraitis, krepšinio komiteto 
pirmininkas. Dabar jų žinioje 
yra keliolika kandidatų. Galuti
nis rinktinių sąstatas paaiškės 
gegužės 5-6 Detroite per meti
nes sporto žaidynes.

Abu vadovus slegia rūpestis ir 
nepaprastas atsakomybės jaus
mas. Mat, yra kandidatų, o rink
tinėse vietų yra ribotas skaičius. 
Už tat jiem bus sunku apsi
spręsti, ką J rinktinę įtalpinti 
ir ką palikti už durų kitai iš
vykai._______ _______ _ _____ *

Ypač sunki duona bus Laurai
čio, nes šiandien galime džiaug
tis ir didžiuotis geru krepšinin
kų derliumi.

Tik pamanykite: kandidatų 
tarpe turime geriausią Australi
jos olimpinės rinktinės žaidėją 
Edį Palubinską, Yale universite
to krepšinio komandos kapi
toną Miką Baškauską, visapusiš
kai gerą chicagietį Edvardą Mo-

tono Liną Gineitį, Providence technika užsikerta, kenčia tink- 
universiteto žvaigždę Larry Ket
virtį, jauną Kanados pažibą Simą 
Kaknevičių, gimnazijos sensaci
ją Chicagoje Stepą Puidoką. Na 
ir visą eilę mūsų krepšinio ve
teranų: Varną, Jesevičių, Če- 
kauską, Šilingą, Molį, Šakį ir 
Miniotą.

Pagaliau didžiuojamės, kad 
kandidatuoja jauna žvaigždė iš 
New Yorko — Gintaras Miklas ir 
geriausias lovva valstijos gimna
zistas Aleksas Mažeika. Tai va, 
pagrindinės asmenybės, iš ku
rių, atrodo, bus sudaryta šių me
tų krepšinio rinktinė.

Neblogai atrodo ir moterų 
tinklinio kandidatės. Turime 
būrį iš Clevelando Žaibo: Čy- 
vaitė, Staškūnaitė, Babickienė, 
Vaivadaitė. Dar prisidės Neries 
kandidatės: Bukaitė, Yerker,

Mykolas Baškauskas, Yale universiteto krepšinio komandos 
kapitonas ir lietuvių išvykos Europon krepšinio rinktinės 
kandidatas. Nuotr. Z. Degučio

Shotaitė, Žiupsnytė, šnekutytė, 
Jūraitė.

(Gal pavardės yra ir netiksliai 
parašytos, bet J. Šoliūno ranka 
rašytas laiškas yra labai sunkiai 
perskaitomas. Jau. būtų metas 
pagerbti ir kitus ir rašyti redak
cijom tik rašomąja mašinėle! 
Red.) *

. Ir tinklinio rinktinė atrodo ge

dėsiu skųstis. O skundą reiškiu 
ne dėl ko kito, o tik dėl pini
go. <

Rinktinės turi aplankyti Olan- 
<diją, Belgiją, Vak. Vokietiją, Ita
liją, Šveicariją, Prancūziją ir 
Angliją. Tai didelė kelionė. 
Reikia kaip nors patekti Euro
pon. Pėsti nenueisime, raketo-

SPORTO ŽINIOS
Rungtyniavo Rytų apygardos 

sportininkai

1971 vėl įsiūbuotos Rytų 
sporto apygardos žiemos pirme
nybės (krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas, šachmatai) jau pravestos 
tretįjį kartą. Jei 1971 ir 1972 
rungtyniauta New Yorke, tai šie
met pasukta į Elizabeth, New 
Jersey. Posūkį lėmė išlaidos, 
nes nuomojant Franklin K. Lane 
gimnazijos patalpas, reikėdavo 
ištėkšti nemažai pinigo. Beieš
kant išeities, Rimo Bitėno pa
stangomis, nebrangiai gauta 
George Washington pradinė 
mokykla Elizabethe. 
šiomis patalpomis, 
naudojasi ir tenykštė 
menė, labai didžiuojasi. Betgi 
visi tie techniški įrengimai labai grįžo Pranas Gvildys ir nusiraš-

pajėgūnai, šį kartą iš antrosios 
savo lygiu Philadelphijos ko-' 
mandos nesutikę tokio pasi
priešinimo, kaip yra buvę anks
tėliau. Bostono komandos varik
liai yra Gineitis ir Aneliauskas, 
kandidatai į lietuvių rinktinę 
kelionei į Europą 1973.

Bostonas ir Baltimore, pagal 
tradiciją, pajėgiausi vyrų tink
linio šešetukai. Dėmesį kreipė Washingtono Vėjas: Vaitkus 10, 
gausus ir pažangėjąs berniukų i. Mažeika 3.

New YO£ LAK 
Hartford^Grandis - PMladel- 

phijos Aras 22 — 10. Baigminėse 
~Stalo tenise, po pertraukos,! rungtynėse New Yorko LAK lai- 

______ _ _ ___ mėjo prieš Hartfordo Grandį 
tvarkoj, kol jie veikia. Kitaip (oz. Jcįpj^įgį^ą.. ,New^Yorko vardu
ttūp^fturiko-enūsiškiams}, kartoji : fos; Paulius ir Danutę,, .taip pafd .^ŠurH^u

kus 4,-S. Birutis 2, Vilgalys 1;
Hartfordo Grandis: Pileika 7, 
R. Pilvelis 4.

Jaunių D kl. vienintelėse 
rungtynėse New Yorko LAK nu
galėjo Bostono LSK 8 — 7. 
Taškai: New Yorko LAK: Na- 
ronis 6, Česnavičius 2; Bosto
no LSK: Kleinas 5, Leveckis 2. 
Tinklinis

Vyrų gr. Bostonas ir Balti
more, kaip ir laukta, susirėmė 
dėl pirmosios vietos, anksčiau 
savo priešininkus apkūlę po 2 — 
0. Baigmine pergale pasipuošė 
Bostono LSK vyrai, nugalėję 
Baltimorės LSK 2 — 1. Kitose 
rungtynėse Philadelphijos Aras 
dar buvo įveikęs Washingtono 
Vėją 2 — 0, o Washingtono Vė
jas atskaitė New Yorko LAK 
2—0.

Jaunių A kl. Bostono LSK nu
galėjo New Yorko LAK 2— 0.

Jaunių C kl. New Yorko LAK 
laimėjo prieš New Jersey 2 — 1.

Moterų gr. tik vienerios rung
tynės — Washingtono Vėjas į- 
veikė Philadelphijos Arą 2 — 1.

Mergaičių A kl. pirmą vietą 
užėmė New Yorko LAK (nuga
lėjo Bostono LSK ir Washingto- 
no Vėją po 2 — 0), Washing- 
tono Vėjui atiteko antroji vieta 
(įveikė Bostono LSK 2 — 0).

Mergaičių B kl. (4 komandos) 
New Yorko LAK pirmoji koman
da nugalėjo to paties klubo ant
rąją 2 — 0, po to New Jersey taip 
pat 2 — 0 ir užėmė pinną vie
tą. Antroj vietoj liko New Yor
ko LAK II šešetukas, įveikęs 
Bostono LSK 2 — 0.

lininkai, o ir baigminės krepši
nio rungtynės, neįstengiant 
atidengti visos patalpos, liko į- 
spraustos į ankštokus rėmus.

Negausūs žiūrovai geriausiai 
jautėsi, stebėdami stalo teniso 
rungtynes — ten ir atsisėsti bu
vo pakankamai vietos, be to, už
kandinė čia pat.

O kaip atrodė patys sportinin
kai? Jų-sugūžėjo apie 200. Be 
dalyvių iš įprastinių miestų 
(Baltimore, Bostonas, Hart
fordas, New Yorkas, Philadel- 
phija, VVashingtonas), ryškiau 
pasirodė New Jersey sporti
ninkai, dar neįsiteisinę klubiniu 
vardu. Pasigesta Ansonijos Ge
ležinio Vilko vyrų krepšininkų 
ir VVorcesterio sportininkų.

Vyrų krepšinyje, kaip įprasta, 
pirmuoju smuiku groja Bostono

Tad kviečiu visus darban ir 
talkon. Prašome neužmiršti* 
mūsų sportiško jaunimo. Prašo
me jam padėti. -

Aukas galite siųsti šiuo ad
resu: Sporto Sąjungos pirmi
ninkas J. Baris, 4529 W. 64 
PI., Chicago, III., 60629.

Tad laukiame jūsų paramos.
Jūsų Jonas Šoliūnas 

Laikas veikia Lietuvos ne
naudai. Kiekvieną dieną mūsų 
tautos vardas vis labiau stumia
mas užmirštin. Net ir laisvajam 
pasauliui pradeda mažiau rūpėti 
Lietuvos likimas.

Užtat visų lietuvių, gyvenan
čių laisvame pasaulyje,, yra 
šventa pareiga visur ir visados 
kelti Lietuvos vardą, budinti pa
saulio sąžinę ir nuolat visiem 
priminti, kad Lietuva tebėra gy
va ir kovojanti.

Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinė šeima, norėdama prisi
dėti prie Lietuvos garsinimo

Vietiniai £ 
kuriomis treneris S. Mose iš Staten Is-J 
bendruo- land.

laimėjo pirmąsias vietas. Šalia 
to, Prano Gvildžio pastangomis," 
stiebiasi jaunosios stalo teniso 
pajėgos, jis suspėja ir su pa-‘ 
čiais jauniausiais krepšininkais. 1

Šachmatuose tokia tvirtovė 
kaip Bostonas net nepajėgė' 
atsiųsti pilnos komandos; j talką 
turėjo kviesti Kvedarą iš New- 
Jersey, kai New Yorkas pasiro-1 
dė su dviem komandom (po 3 
žaidikus). Apie šachmatus jau 
buvo rašyta atskirai. '

Pirmenybės parodė, kad turi
me nemažai jaunųjų ir jie paste
bimai gerėja. Gal ne už kalnųtie 
laikai, kai ir vyrų krepšinis ne
bus toks vienašališkas Bosto
no naudai. Ko gero, priaugs ir ki
tų miestų pajėgesni penketukai.

Krepšinis
Vyrų gr.: New Yorko LAK — 

New Jersey 44 — 43, Bostono 
LSK — Washiimtono Vėjas 91 - 
65, Philadelphijus Aras — New 
Yorko LAK 80 — 53, Washing- 
tono Vėjas — New Yorko LAK 
67 — 44 ir baigminėse rungty
nėse Bostono LSK — Philadel- 
phijos Aras 104 — 70.

Baigminių rungtynių taškai: 
Bostono LSK: Gineitis 35, Ane- 
liauskas 15, Vilėniškis 12, Am
brose 10, R. Baika 8, Barūnas 
8, Paliulis 8, Simonavičius 6, 
Šarelis 2; Philadelphijos Aras; 
Pilkauskas 21, Gaidžiūnas 13, 
Stonis 12. Vestonas 12, Stankus 
8, Deksnys 3, Maciūnas 1.

Jaunių A kl.: Philadelphijos 
Aras — Bostono LSK 37 — 32, 
New Yorko LAK— Philadelphi
jos Aras 55 — 21, New Yorko 
LAK — Bostono LSK 47 — 31. 
Pirmoji vieta atiteko New Yor
ko LAK, antroji Bostono LSK.

Baigminių rungtynių taškai: 
New Yorko LAK: Tutinas 19, 
Skeivys 16, Zikaras 6, Karmazi
nas 5, Blaževičius 3, Landsber
gis 2, Birutis 1; Bostono LSK: 
Kuncaitis 9, Gineitis 7. Dabrila 
5, Auštras 4, Starinskas 4, Suba- 
tis 2.

Jaunių B kl.: Washingtono Vė
jas — Philadelphijos Aras 34 —- 
26, New Yorko LAK — Hartfųr- 
do Grandis 28 — 18 Ir baig
minėse rungtynėse New Yonęp 
LAK įveikė Washingtono Vė
ją 20 - 13. Taškai: New Yor
ko LAK: A. Birutis 8, Šilbajo
ris 5, Vilgalys 5, šulaitis 2;

Rinktinių vadovai. Zigmas Žiupsnys (k.) — moterų tinkli
nio rinktinės vienas vadovų, ir Aleksas Lauraitis (d.), krep
šinio komiteto pirmininkas. Nuotr. Z. Degučio

PADĖKIM SPORTININKAM 
VYKTI Į EUROPĄ.

pasaulyje, šią vasarą, rugpiūčio 
24 — rugsėjo 17 ruošia sportinę 
išvyką Europon. Vyrų krepšinio 
ir moterų tinklinio rinktinės ap
lankys Olandiją, Belgiją, Vak. 
Vokietiją, Italiją, Šveicariją, 
Prancūziją ir Angliją.

Tai didelis ir nepaprastas už
davinys. Jam įvykdyti yra bū
tina, kad lietuviai savo aukomis 
sutelktų bent 18,000 dol.

Išvykos Europon Komiteto ir 
sportinės šeimos vardu_prašom 
mielus tautiečius į talką. Padėkit 
savo auka ir darbu sportuojan
čiam jaunimui atlikti šį nepa
prastą įsipareigojimą.

Esam tikri, kad visi sportinin
kai ir kiekvienas lietuvis, ku
riam yra brangus pavergtosios 
Lietuvos likimas, bus nepapras-

Aukas siųsti: Išvykos Europon 
Komitetas, 4529 W. 64th Pi., 
Chicago, III. 60629.

Sporto Išvykos Europon Ko-

Antanas Rudis,' 
pirmininkas

Vytautas Kasniūnas, 
sekretorius 

(Washingtono Vėjas), 3. V. Lora 
(New Yorko LAK).

Mergaičių A kl.: 1. Gvildytė, 
2. Jasaitytė, 3. Vaitekauskaitė (vi
sos New Yorko LAK).

Mergaičių B kl.: 1. Gvildytė, 
2. G. Vebeliūnaitė, 3. Jasaitytė 
(visos New Yorko LAK).

Mergaičių C kl.: 1. G. Vebe
liūnaitė, 2. Zikaraitė, 3. R. Ve
beliūnaitė (visos New York 
LAK).

Mergaičių D kl.: 1. Zikaraitė, 
2. R. Vebeliūnaitė (abi New Yor
ko LAK), 3. Bačkaitytė (Wash- 
ingtono Vėjas).

Moterų gr. žaidimų nebuvo.
Laimėję pirmąsias vietas Rytų 

apygardos pirmenybėse, daugis 
ruošiasi dalyvauti Š. Amerikos 
žiemos žaidynėse Detroite, ku
rios įvyks gegužės 5-6.

K. Čk.

^ŠACHMATAI
' f ‘ f

veda Kazys Merkia

Stalo tenisas
Vyrų gr. (17 žaidikų) laimėjo 

Pranas Gvildys (New Yorko 
LAK), 2. Razminas (New Jersey), 
3. Paulius Gvildys (New Yorko 
LAK). 1972 Rytų meisteris Ulec- 
kas (Baltimorės LSK) Šiemet li
ko ketvirtuoju.

Jaunių A kl.: 1. Paulius Gvil
dys, 2. Ivašauskas, 3. J. Lands
bergis. (visi New Yorko LAK).

Jaunių B kl.: 1. T. Vainius 
(New Yorko LAK), 2. S. Bungar- 
da (New Jersey), 3. Vilgalys 
(New Yorko-LAK).

Jaunių G kl.: 1. St. Birutis, 2. 
Kulpa, 3. J. yilgalys (visi New 
Yorko LAK).

Jaunių D kl.: 1. Česnavičius 
(New Yorko LAK), 2. Liogys

L. Portisch 5 t. Įdomu, kad So
vietų didmeistris Suetin turėjo 4 
tš., o Razuvajev 3 tš.

— U. S. National open, Las 
Vegas: 1-3. Pasidalijo Walter 
Browne, Laszlo Szabo, James

— Capablankos atminimo tur- Taijan po 7, Kavalek, Bisguier, 
nyrą, Kuboj, laimėjo Smyslov 
(Sov.) 16.5 tš., 2. Uhlmann (R. 
Vok.) 15.5 tš., 3-4. kubietis S. 
Garcia ir Kuzmin (Sov.) po 15 tš., 
5. olandas Donner 14 tš. Daly
vavo 22 žaidėjai. Priešpasku
tiniu baigė anglas Levy 5.5 tš. 
ir paskutiniu — kubietis Diaz 
5 tš.

— Las Palmas tarptautiniame 
turnyre pradžioje pirmavo jugo
slavas Ljubojevic, po jo štein, o 
po 11 ratų iškopė švedas An- 
dersson su 7 tš., sekė Štein 
(Sov.) 6.5, čekas Hort, vengras 
Ribli ir buv. pasaulio čempio
nas Petrosian su jugoslavu 
Ljubojevic po 6(1), argentinie- 
tis Panno 6 tš. JAV dalyvis, 
didmeistris Kavalek suklupo 
prieš švedą Anderssoną, o kitas 
amerikietis dr. Saidy sudorojo tą 
patį Anderssoną, sukeldamas 
nemažą sensaciją.

— Amerikiečiai P. Benko ir 
W. Martz dalyvauja dabar vyks
tančiame turnyre Vmjacka 
Banja, Jugoslavijoj.

— Ljubljana (Jgsl.) tarpt, tur
nyre po 7 ratų pirmavo vengras vendinti.

VISUR?
'Toronte įvykusiame spor

tininkių veiksnių susirinkime 
buvo sudarytas komitetas krep
šinio ir tinklinio išvykai į V. 
Europą remti. Komitetan iš
rinkti: pirm. P. Bemeckas, vice
pirmininkai inž. E. Cuplinskas 
ir O. Kušneraitis, inž. H. Chve- 
dukas, .nariai — V. Bireta, 
KraŠauskas ir V. Simonaitis. J 
Šį komitetą taip pat numatyta 
kviesti 4 jaunimo atstovus iš 
Aušros ir Vyčio sporto klubų.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografiją jau baigia parašyti 

dr. Juozas Girnius. Visi, norį ir 
galį prisidėti prie jos išleidimo, 
auką siunčia adresu: Jonas Ža- • 
d ei kis, 6522 So. Rockvvell St., 
Chicago, III. 60629

— Dr. Šarūnas Karuža daly
vavo eksperimentinės biologi
jos mokslininkų (Federation of 
American Societies for Experi- 
mental Biology) suvažiavime, 
kuris įvyko balandžio 14-21 At
lantic City, N. J. Suvažiavime* 
apžvelgti naujausi biomedicinos 
tyrimų rezultatai. Dr. Karuža su
važiavime atstovavo Los Arrii- 
gos ligoninei, kurioj jis dirba 
medicinos tyrimų srity. *

— Juozas Stempužis, Cleve
lando Tėvynės Garsų radijo 
programos., vadovas, Superior 
Savings and Loan Assn. direk
torius, Cuyahoga apskrities as
meninių mokesčių skyriaus vir
šininkas, vėl perrinktas Lithua- 
nian Village, Ine. — Lietuvių 
Namų bendrovės pirmininkų 

visuotiniame akcininkų susi
rinkime. Buvo išrinkti ir dar 
keturi direktoriai: Z. Dučma- 
nas, E. Stepas, R. Kudukis ir Z. 
Tarutis.

— Lilija Šukytė, New Yorko 
Metropolitan ir Miuncheno ope
rų solistė, balandžio 4-5 Kana
dos sostinėj Ottawoj dalyvavo F. 
J. Haydno oratorijos “Kūrimas” 
atlikime? Su Valstybinio- Meno 
Centro ' dikeštru, "diriguojamu 
Mario Bemardi, oratoriją giedo
jo solistai — sopranas Lilija 
Šukytė, tenoras Charles Bress- 
ler, bosas Giorgio Tozzi ir cho
ras.
’ — J. Andrius, Santa Monica, 
Calif., buvęs Lietuvos ka
riuomenės karo topografijos1 
skyriaus viršininkas, Lietuvių 
enciklopedijos kartografijos ir' 
geodezijos skyriaus redaktorius,_ 
paruošė spaudai didelio formato; 
sieninį Lietuvos Žemėlapį. Že
mėlapyje bus sužymėti tik svar-i 
besnieji geografiniai vardai. 
Žemėlapis skiriamas mokyklos 
reikalam. Jį leidžia LB švie
timo taryba. J. Andrius ruošia 
keletą mažo formato žemėlapių 
"Lietuvių enciklopedijai anglų 
kalba.

— Povilas Gaučys, susitarus’ 
su JAV Lietuvių Bendruomene, 
perėmė tvarkyti Lituanistikos 
Instituto spaudos ir bibliografi
jos skyrių.

Martz, Shipman, Grefe, Smith, 
McCormic, Fauber po 6.5 tš.

— ŠALFASS metinės sporto 
varžybos, kuriose įvardinti tai
pogi ir Šachmatai, įvyks Detroi
te, gegužės 5-6.

— New Yorko jaunuolius P. V. 
Gvildys, Rytų apygardos va
dovas, žada atgabenti į Bostoną, 
kad pasirungtų su Bostono jau
nuoliais. N. Y. jaunųjų priešaky 
bus Z. Dičpinigaitis, pasižy
mėjęs Rytų apygardos pirmeny
bėse, Elizabeth, N. J., kuriose jis . 
nugnybo po pustaškį iŠ nugalėto
jo A. Leonavičiaus (Bostonas) ir 
V. Kulpos, N.Y. Bostono jaunųjų 
tvirčiausias yra Tomas Girnius, 
greta kurio rikiuojasi Jonas 
Aleksoms, Petras Raskauskas, 
Nijolė, Darius ir Ramūnas Ivaš
kai.

— Rytų apygardos Šachmatų . 
varžybose buvo iškelta mintis, 
kad Elizabeth, N. Jn Šachmati
ninkai sudarytų komandą 4-5 
vyrų ir atvyktų į Bostoną pasi
rungti su vietos lietuvių Šachma
tininkais. Derėtų tą mintį įgy-
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į Penktadienio vakarą, kovo 23 
pradėjo skambėti telefonas. Pir
masis svečias, atvykęs į N Y 
studentų ateitininkų sąskrydį, 
radosi kažkur Bronxe pasimetęs. 
Po dviejų su; pusė valandų ir 
daug traukinių atsirado Wood- 
havene.

Su tuo įvykiu prasidėjo są-1 
skrydis. Washingtoniškiai šešta
dienį taip pat vargo su New Yor- 
ko transportacija, bet šiaip taip 
iš įvairių rytinio pakraščio vieto
vių rinkosi studentai.

Draugovė tikėjosi maždaug 20 
svečių tam savaitgaliui, o kovo 
24, susirinko 40. Automobiliais, 
traukiniais, lėktuvais ir autobu
sais ' rinkosi studentai iš Wor- 
cesterio, Bostono, Philadel- 
phijos, Washingtono, Baltimorės 
ir Rochesterio. Iš Chicagos šiam 
įvykiui buvo atvažiavę SAS 
CV-bos pirmininkas Vytas Naru
tis ir vicepirmininkas — Linas 
Sidrys. Netikėtas skaičius senai 
matytų veidų pripildė susi
rinkimo vietą pas p. Vainienę.

Studentija ir kryžius
Po atidarymo ir maldos p. Ry- 

gelis skaitė paskaitą tema: Ko 
■ateitininkai studentai turi siekti 
savyje, draugovėse ir visuo
menėje.

Žmonės dar rinkosi, kai jo pa
skaita prasidėjo, tad dėmesys kai 
kur buvo atitrauktas nuo pa
čios kalbos. Gaila, nes p. Ryge- 
lis turėjo mum daug ką pasaky
ti. Mes jo klausėmės bene pirmą 
sykį^ Jokalba buvo su konkre
čiais pavyzdžiais, pasiūlymais ir 
su dabartinių knygų ir straipsnių 
ištraukomis.

J. Rygelis paskaitą pradėjo 
su atpasakojimu įvykio^ kuris jį 
gan paveikė. Tai buvo jo jauno 
draugo mirtis nuo “overdose”. 
Prelegentas pastatė klausimą: 
“Kodėl tas asmuo prie to pri
ėjo?” Aiškinimas buvo tas, kad 
jis ieškojo atramos. Jis buvo už
miršęs savo tikslą — kryžių, 
nuo jo nutolęs, ant jo nebe- 
sirėmė. Mum, ypač kaip ateiti
ninkam, reikia būti įsikibusiem 
į kryžių. Jis neša ir veda mus to
liau.

Tolimesnis klausimas buvo: 
“Ar žmogus yra patenkintas ma
terialinėmis gėrybėmis?” Pa
vyzdys buvo duotas iš vieno 
straipsnio iš US News and 
World Report, kur buvo aprašy
ti Vietnamo belaisvių santykiai 
su Dievu ir jų religiniai pergy
venimai. Jiem visas materialinis 
gyvenimas buvo prapuolęs — 
nepasiekiamas. Jiem reikėjo 
stiprybės, ištvermės, ir jie tą 
rado Dievuje.

Organizacija padeda mum 
kartu prie kryžiaus artėti. To 
heįvykdysime per dieną. Maži 
nusmukimai, kurie yra lyg dul
kės ant gyvenimo, mum kliudo. 
Kryžius duoda mum meilės su
prasti kitą. Mes nustojam priešų, 
nes jie tampa draugais. Pavyz
dys buvo Miškinas iš Dosto
jevskio “Idioto”. Jis buvo kaip 
vaikas, nes visur matė gėrį ir 
niekur nematė priešų.

Draugovė padeda žiūrėti į da
lykus iš vieno taško —kryžiaus 
taško. Nuo įsisteigimo organiza
cija norėjo dvasiškai ugdyti žmo
nes ir juos vesti prie Dievo.

Draugovė nori mus pripildyti 
Kristaus dvasia, kad drauge kil
tumėme. Tada galime eiti į vi
suomenę kaip apaštalai. Bet kar
tais pasirodome nei kaip Kris
taus apaštalai, nei kaip tautos 
atstovai.

Reikia žmonių su kryžiumi 
savyje, kurie neštų Kristaus 
mokslą ir meilę. Turėtumėme 
siekti to, ką šv. Jonas yra pa
sakęs: “Aš esu jumyse, jūs ma
nyje.” Reikia stipriem įsijungti 
į visuomenę ir tada gal įvykdy
sime tai, ko mūsų tėvai neį
vykdė.

J. Rygelis aiškino, kad mūsų 
seneliai buvo prašę savo vaikų, 
kad, atvykę į Ameriką, jie neuž
mirštų savo religijos bei krašto. 
Vaikai to prašymo neįvykdė. 
Amerikoje vienas iš šimto prisi
deda prie lietuviškos veiklos, o 
tik 20%, gal net mažiau, pasi
lieka krikščionimis.

Prelegentas užbaigė savo žodį 
pabrėždamas, kad mum reikia 
gerų apaštalų. Būkime pilnuti
niais lietuviais ir katalikais.

Prelegento pastabos ir mintys 
atkreipė mūsų dėmesį į šiandie
ninę krikščionio ir ateitininko 
aktualią misiją. Jis patarė mum 
kreiptis ten, kur visuomet gali
me ir galėsime rasti stiprybės. 
Turėtume dažniau prisiminti tą 
atramos šaltinį.

Klausimai po paskaitos dau
giausiai rišosi su tautybės klau
simu, atsižvelgiant į krikščioniš
kumą. Į ką mūsų dėmesys turėtų 
būti kreipiamas?

Klausimam užsibaigus, buvo 
pertrauka. Tada studentai už
kandžiavo ir vaišinosi studen- 
čių-tų paruoštais valgiais. Per
trauka davė progos pasisveikinti 
su naujai atvykusiais ir nurimti 
iki kito programos punkto.

Mūsų paveldėta praeitis
Dr. Domas Jasaitis, visuomet 

mielai paremiąs jaunimą ir jų 
darbus, taip pat buvo atvykęs 
į sąskrydį. Jo komentarai padėjo 
mum suprasti apie ateitim nkijos 
praeitį ir jos dabartinę reikšmę.

Jis taip pat mums pristatė kny
gą apie Jurgį Krasnicką (knygą
išleido Studentų Ateitininkų Są
junga). Ragino pažinti Krasnicką 
ir praeities ateitininkus.

Studentų nuomonės
Toliau buvo simpoziumas, ku

riame dalyvavo Vytas Maciū
nas, Algis Norvilą ir Antanas 
Razgaitis.

1. Jūsų nuomone, ką turi SAS 
(nariai) bandyti pasiekti?

M — didesnį skaičių narių; 
lietuvybę išlaikyti. R — krikščio- ■ 
nišką dvasią. Dr. Jasaičio nuo
mone, lietuvybės išlaikymas re
miasi biologinės egzistencijos 
pratęsimu. Tad šeimai reikia iš
auginti bent tris vaikus.

2. Kokią rolę vaidina narių 
skaičius sąjungoje?

N — skaičius yra svarbus. Pa
deda geriau auklėti moksleivius. 
Reikėtų pritraukti atkritusius iš 
savo ir kitų organizacijų. R — 
Narių skaičius yra nesvarbus. 
Reikia tik grupės žmonių su vie
nu planu. M — Žmonių gaudy
mas veda prie ideologinio lygio 
smukimo. Reikia tiek prižiūrėti, 
kad išliktų lietuviškoji visuo
menė.

3. Kokią vertę ir tikslą drau
govės turi sąjungoje?

M — Jos yra reikalingos vieto
vėmis praktiniu atžviltiu. R — 
Draugovės nebūtinai turi egzis- 
tuori. Jos įgyja prasmę, kai susi
ėję nariai siekia vieno tikslo.

LRK Federacijos seimelis kovo 25 Angelų Karalienės parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo

N — Draugovės yra naudingos 
informacijos pasidalinimui. Tai 
pagrindinė mokymo priemonė.

4. Kokios yra draugovės di
džiausios problemos?

N — surengimas programos, 
kuri visiems būtų įdomi ir'duo
tų progos skirtingiem talentam 
pasireikšti. M —- kaip lavintis, 
kaip reikštis principų įvairiose 
srityse. R — trūkumas užsidegi
mo. Diskutuojame, užsiimame 
administraciniais reikalais ir 

• niekuomet nerandame atsa
kymų.

Atskiros draugovės šiuo klau
simu taip pat pasisakė.

5. Ką jūs pranašaujate SAS 
ateičiai?

M — prasčiau lietuviškai kal
bėsime, kris skaičius. M — yra 
skeptikas, bet galvoja, kad gal 
užsidegimo momentai, kaip 
pvz. įvyko praeitoje prieškon- 
gresinėje stovykloje, sąjungą iš
laikys. N — nepramato didelio 
skirtumo. Nepraraskime vilties! 
R —Lietuviškumo lygis smuks, 
bet ateitis vis dėl to priklausys 
nuo mūsų pačių. Žinokime, ką 
mes sakome, kas mes esame ir
kas yra ateitininkas.

Po simpoziumo studentai, su
sisėdę prie stalo ar susimetę 
grupėmis ant grindų, toliau 
svarstė dienos eigoje pareikštas 
mintis, jas gvildeno ir kai kur 
gal rado atsakymų.

Užbaiga
Vakare Apreiškimo parapijos 

salėje įvyko nuotaikingi šokiai 
su “jaunatviškos” muzikos gar-

——— .į

Worcesterio moksleivių ateitininkų 
St. Šalkauskio kuopos veikla
Vasario 3-4 rengėme slidinėji

mo savaitgalį, į kurį buvome pa
kvietę ir kitas kuopas, bet di
džiausia bėda, kad neturėjome 
sniego. Pasitenkinome tik links- 

^ma vakari u, kuris įvyko p. Vait
kų gražioje rezidencijoje. Jiem 
nuoširdus ačiū ’ kuopos vardu. 
Linksmavakaris praėjo džiugioje 
nuotaikoje.

Taip pat dalyvavome Vasario 
16-tos minėjime su vėliavomis ir

PAVASARIO ŠVENTĖ
Worcesterio moksleivių ateiti

ninkų Stasio Šalkauskio kuopa 
gegužės 6, sekmadienį, rengia 
pavasario šventę, kuri prasidės 
10 v.r. mišiomis Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

Po mišių vyks tolimesnė šven
tės dalis. Pagrindinę paskaitą 
skaitys sės. Onutė Mikailaitė iš 
Putnam, Conn. Po paskaitos bus 
jaunųjų moksleivių įžodis, 
meninė dalis ir užkandžiai.

Į šią šventę kviečiame ateiti
ninkus iš kitų kuopų. Prašome 
atvykti šeštadienį popiet. Apie 
jūsų atvykimą prašome pranešti 
pirmininkei: Astai Dabrilaitei, 
325 ,Lowell Street, Worcester. 
Mass. tel. (617) 755-9486, arba 
sekretorei: Bernadetai Miliaus
kaitei, 54 Coral Street, Worces- 
ter, Mass. Tel. (617) 755-1894.

B. Miliauskaitė

itė, E. Bandžiu-Los Angeles moksleivių ateitininkų grupė. Iš k. V. Folikaitytė, 
lytė, M. Žmuidzinaitė, E. Rodąs, L. Butkys. Nuotr. Rasos Kojelytės

sais bei su keliomis polkomis ir 
valsais, kurių metu nevienam 
kojos paskaudo.

Sekmadienio rytą dalyva
vome mišiose Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje, o po 
mišių atsilankėme Liet. Kat. Fe
deracijos seimelio pusryčiuose 
ir suvažiavime.

Studentai išsiskirstė links
mai nusiteikę, gal nevisiškai pa
siruošę pasaulį apversti. Teks 
rimčiau darbo imtis, dažniau 
prisiminti, kad visuomet galime 
rasti atramą mūsų gyvenimo 
centre — Kristuje.

-o-
NY studentai nuoširdžiai dė

koja E. Vainienei už leidimą jos 
patalpomis naudotis; J. Rygeliui 
ir dr. D. Jasaičiui už jų mintis 
ir kun. Pranui Raugalui už jo 
malonų priėmimą.

rasa

prisidėjome prie aukų rinkimo.
Vasario 23-25 kuopos narės R. 

Klimavičiūtė, B. Miliauskaitė, 
A. Pauliukonytė ir L. Pauliuko- 
nytė buvo nuvažiavę į Toronto 
moksleivių at-kų šventę, kuri 
labai patiko.

Kovo 28 vakarą visi dalyvavo
me mišiose, kurios būna gavė
nios laikotarpy kiekvieną vaka
rą Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Po mišių Miliauskų na
muose turėjome susirinkimą^ 
Planavome apie ruošiamą mūsų 
šeimos šventę, kuri įvyks gegu
žės 6, sekmadienį.

B. Miliauskaitė

IŠ JAUNIAUSIŲJŲ 

VEIKLOS
1VORCESTERIO JAUNUČIAI

Mūsų veikimas, sustojęs 1971 
pavasarį, vėl atgijo. Šių metų 
sausio 27, susirinkę pas Savic
kus, pakvietėme buvusią glo
bėją K. Valiuškienę mus vėl 
globoti. Pasiskirstėme pareigo
mis: į valdybą įeina visi bū
relio nariai — T. Savickas — 
pirmininkas; R. Pauliuko
nytė — vicepirmininkė; G. Va- 
liuškytė — sekretorė; L. Savic
kaitė — kasininkė. Visi sutarė-

Worcesterio Stasio Šalkauskio kuopos moksleiviai ateitinin
kai su dvasios vadu kun. J. Budzeika, MIC.

me per susirinkimus kalbėti tik 
lietuviškai. Mokėsime baudą už 
nelietuviškus žodžius.

Kitas susirinkimas įvyko pas 
J. Pauliukonius vasario 10. Visi 
nariai skaitė savo rašinėlius Lie
tuvos nepriklausomybės 55 me
tų paskelbimui paminėti.

Vasario 23 susirinkome pas 
Valiuškus Barringtone, R. I. Da
lyvavo p. A. Kairienė; Andrius, 
Danutė, Juozas Kairiai ir Vilija 
Rastonytė. Paminėjome Lietu
vos jaunimo globėjo šv. Kazi
miero šventę. Savo rašinėlius 
skaitė: Gaja, Liucija ir Tomas. 
Rūta negalėjo susirinkime daly
vauti, nes sirgo. Susirinkimo da
lyviai nusprendė paruošti vai
dinimą “Raudonoji Kepurai
tė”.

Susirinkimų metu ir pažai- 
džiame, o šį kartą bandėme ir 
sportuoti.

' Gaja Valiuškytė

— Ateities Literatūros Fondas 
leidžia naują knygą — Jurgio 
Jankaus “Užkandis”. Knyga tu
rėtų pasirodyti gegužės mėnesio 
pradžioje.

Pasiuntinio K. Š K I R P 0 S veikalas
SUKILIMAS

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
jau atiduotas spausdinti ir bus parduodamas po 15 
doleriu. Užsiprenumeravus jį iš anksto — po 12 dolerių 
už knygą.

Užsakymai autoriaus adr.:

2043 36 th SL, SE
Washington, D.C., 20020

—■----------------------atkkpimul— —------------ —--------
Data .......................~..... .....................

Jungdamas 12 dol. čekj (arba Money Order) prašau teiktis 
prisiųsti man -Sukilimo" knygą, kai ji tik bus atspausta.
Pavardė..........................................................    į
Gatvė...................................... x....... ................. r.: 4
Gyvenvietė .............................. į..........................................   j

Parašas

Mačiau, girdėjau
— “Ateities Aušra” reiškia pa

dėką dr. Br. Radzivanui ir New 
Yorko sendraugiam ateiti
ninkam už jų suteiktą finansinę 
paramą šiam skyriui. Nuoširdus 
ačiū!

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla rytiniame pakraštyje įvyks 
Neringoje rugpjūčio 12-26. Re
gistracijos ir detalių reikalais 
prašome kreiptis į MAS Rytų 
apygardos pirmininką Antaną 
Razgaitį, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Tel. (212) 
235-7168.

— Sveikiname Rimą Petraus
ką ir torontiškių redakciją su 
naujai pasirodžiusiu “Gaude- 
amus” numeriu. Lauksime ir to
limesnių studentiškų pastangų.

— NY at-kai rengia iškylą į 
vaidinimą “Jesus Christ Super- 
star” birželio mėnesį sekma
dienio seansui. Bilietų kaina — 
5 dol. asmeniui. Kviečiami atei
tininkai, draugai bei pažįstami. 
Tolimesnei informacijai skam
binkite Rasai Navickaitei (212) 
647-6294.



MARIJOS ŽUKAUSKIENĖS TAPYBOS PARODA
Kovo 31 ir balandžio 1 KuL teliu). Peilis duoda visai kitas 

tūros Židinio patalpose įvyko* —,i— 
Marijos Žukauskienės tapybos- 
paroda, kurią globojo L. B. New 
Yorko apygardos valdyba.

Atidarymasbuvo kovo 31, šeš
tadienio vakarą. Apie dailininkę 
kalbėjo Paulius Jurkus, atidary
mo žodį tarė LB apygardos pir
mininkas A. Vekselis ir Tėv. L. 
Andriekus, Brooklyno pranciš
konų vienuolyno viršininkas. 
Pabaigoje trumpai padėkojo ir 
pati M. Žukauskienė.

Į atidarymą ir bendrai į pa
rodą buvo susirinkę gana daug

galimybes, nei teptukas. Peiliu 
galima dėti dažai storai, galima - 
dažus “išmūryti” kaip kokias 
plytas, galima pabraukti sodriu 
dramatinių brūkšniu, sukurti ru
pius primityvius piešinius, nely
gius paviršius — tekstūrą.

Bet viso to nesivaiko M. Žu
kauskienė. Ji peilį vartoja ar
čiausiai teptuko technikos,-retai 
kur storiau uždedama dažą, pa
braukdama, sukurdama tirštes- 
nius tekstūros žaidimus. Peilis 
jai geriau leidžia dirbti ant šla- 

_ pio paviršiaus, paveikslą grei- 
žmonių. Reta paroda sutraukia čiau privesti prie pabaigos, 
tiek publikos, nes M. Žukaus
kienė plačiai dalyvauja visuo
meniniame gyvenime, dabar 
pirmininkauja LMK Federacijos 
New Yorko klubui. Visi tad ir 
susirinko pasidžiaugti jos kūry
ba. Parodos pasisekimas buvo 
didelis: iš 40 išstatytų paveiks
lų parduota 25.

M. Žukauskienė į tapybą atė- 
. jo iš medicinos pasaulio. Ji bai

gė medicinos mokslus ir padarė 
net doktoratą, bet mediciną pa
liko nuošalyje. Net į Ameriką 
atvykusi nebandė verstis šia 
profesija. Ji norėjo būti dailinin
ke, tad ir atsidėjo menui. Kiek 
sąlygos leido, pati tapė, mokėsi 
už akių dėstymo institutuose.

Prieš keletą metų pradėjo 
rengti savo parodas. Tokios jos 
parodos buvo Waterburyje, Cle- 
velande, Chicagoje. Dabar — 

—New Yorke.-------------------------
Ji dirba ir su pastele, bet la

biausiai mėgsta aliejų. Ir šioje 
parodoje buvo išstatyti tik alie
jiniai darbai.

Ką ji vaizduoja?
Marija Žukauskienė yra dau

giau ar mažiau realistė — im- 
presionistė. Tiesai, parodoje 
buvo ir pora abstraktinių pa
veikslų, bet visas jos svoris ir 
visas dėmesys

is7 padėtas' prie lango, ant * tuoj ir paklojo visas žinias, 
stalo. Mėgsta vaisius. Vaisių 
vazos pastatomos prie lango, 
prie draperijų, sujungiamos su

■ gėlėm.
Toliau eina gamtovaizdžiai. Ir 

čia pilna visokiausių motyvų 
— krūmai, beržynai, miestų 
gatvelės, namai, pelkės, žolynai 
ir t.t. Mėgsta ir jūrą, kur šiur
pios bangos kelia savo keteras.

Kaip ji tapo?
Visuose paveiksluose jautėsi 

viena bendra ranka ir viena te
chnika. Ji dirba su peiliu (špach-

S p e c i a 1 u s 
automobilių 
užsakymas 
į Lietuvą

Pilnai garantuota 
Greitas pristatymas 
Pasirinkite iš šių 
naujų modelių

IE

IE

ZHIGULI VAZ 2101 
$3520.00

Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4036.50
FURGON STATION 
WAGON $3881.25 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 
$3570.00 
MOSKVITCH 408 
$3285.00
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2250.00
Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių 
nuotraukomis

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp. 

125 East 23rd St. 
Penktas aukštas

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

Mes turime šioj prekyboj 24 
metų patirti ’r tūkstančius 

enkintų klijentų

Ši technika vis dėl to sudaro 
tam tikro oro virpėjimo įspūdį, 
nes tonai, uždėti peiliu, nesu- 
silieja, bet pasilieka vienas šalia 
kito. Tai ir sudaro virpėjimo, 
žaismo įspūdį.

Paveiksluose dominuoja tam
sesni tonai — rudi, melsvi. Ant 
jų mėgsta uždėti geltonus žė
rinčius tonus. Tokiu būdu su
kurti dauguma jos vaisių ir gė
lių.

pirba ji drąsiai, nesirūpin
dama detalių išbaigimu, bet 
siekdama bendro įspūdžio, ben-

KAIP AUGA LITO 
INVESTAVIMO BENDROVĖ?

New Yorke veikia lietuvių su
organizuota Lito investavimo 
bendrovė. Ji yra įsikūrusi 114 
gatvėje, Richmond Hill, visai 
netoli Jamaica linijos traukinio. 
Namas gražus ir erdvus, o raš
tinių kambariai gražiai sutvar
kyti. Visi čia kclba lietuviškai ir 
sėkmingai tvarko finansinius y 
reikalus.

Šiemet bendrovė paskelbė, 
kad praėjusieji metai jiem davė 
100,000 dol. pelno. Tikrai tai di
delis pinigas. Verta pažiūrėti' iš 
arčiau, kaip bendrovė veikia.

gamta. Mėgs- . Sutikau visada optimistiškai

Akcininkų skaičius auga
Investavimo bendrovėje žmo

nės nusiperka akcijas ir tuo bū
du pasidaro bendrovės dalinin
kai. Dabar tokių akcininkų 
bendrovė turi gerokai per 200 
(artėja prie 300).

Chicagoje tų akcininkų yra 
35%, New Yorke—40%, kiti 25% 
yra pasklidę visame krašte.

Stambių indėlininkų nėra. 
Bendrovės statutas taip surašy-

Phlladelphia, Pa.
Romas Viesulas — parodoj
Temple universiteto Tyler 

School of Art naujų pastatų 
atidarymo proga buvo surengta 
paroda, kurioj savo darbus yra 
išstatę grafikos, keramikos ir 
auksakalystės skyrių vedėjai. 
Atidarymo dieną parodą ap
lankė apie 1000 žmonių. Atrodo, 
kad lankytojai ilgiau sustodavo 
grafikos ir auksakalystės sky
riuose.

Lietuvius labiausiai domino 
grafikos skyriaus vedėjas 
Romas Viesulas ir jo kūriniai. 
Ypatingo dėmesio susilaukė cik
las “Raudos”. To ciklo darbam 
(15) išstatyti reikėjo atskiros 
patalpos, specialaus išdėstymo 
ir apšvietimo. “Raudos” sukur
tos lietuvių liaudies motyvais. 
Tai reljefinė grafika, šiuo atveju 
— juodi « reljefai, juo
dame fone. Patalpoj girdima 
muzika raudų motyvais, o ge
riau įsiklausius, galima suprasti 
ir dalį žodžių. Tai amerikiečio 
kompozitoriaus Alvin Curran 
kūrinys. •

“Raudų” ciklas buvo sukurtas 
1971-72 Romoj. Buvo išstatytas 
Europos parodose, bet Amerikoj 
išstatomas pirmą kartą. Iš viso 
parodoj Romas Viesulas yra 
išstatęs 46 savo darbus, sukurtus 
1960-72.

Pamatyti ir išgirsti Romą Vie
sulą, asmeniškai ir jo kūriniuo
se, ir pasidžiaugti jo pasiseki
mais atidarymo dieną susirinko 
ir virš šimto lietuvių.

Paroda tęsis iki gegužės 20 
, Tyler School of Art. Adresas: 
Beech and Penrose Avė., Elkins 
Park, Pa. 

K. Č-tas

droš harmonijos, .spalvinio vir
pėjimo. Ir kur ji labiau žaidžia, 
išlaisvėja, ten ir paveikslai la
biau žėri. Toks “žėrintis” impre
sionistinis paveikslas buvo vai
siai, dabar patekęs į K. Židinio 
kolekciją. Toliau buvo įspūdin
ga pelkė, kur labai maža siuže
to, bet daug vidinės nuotaikos.

Paveiksluose nėra kokios 
ypatingos pretenzijos, nėra per
dėjimo, triukšmingų mostų, pa
viršutinių efektų. Siekiama pa
prastumo ir jaukumo. Tai tikrai 
didelės ir geros privilegijos.

M. Žukauskienė paskutiniu 
laiku padarė didelę pažangą, 
tvirtėjo jos kompozicija, švarėjo 
technika, gilėjo interpretacija.

Tegu būna ši paroda tik pa
skatas dirbti ir dirbti. Žinia, sun
kios sąlygos, kai Teikia dienas 
praleisti įstaigose svetur, o grį
žus namus prižiūrėti, tvarkyti, 
dalyvauti aktyviai ir visuomeni
niame gyvenime. Bet ir tame 
gyvenime tegu randa laiko ste
bėti gamtą, iš jos mokytis, ana-' 
lizuoti ir paskui, iš tos gamtos 
pagavus sintezę, dirbti ir dirbti. 
(P-j-) 

tas, kad vienas indėlininkas gali 
turėti iki 10 procentų visų ak
cijų. 

Bendrovės vadovybė
Bendrovei vadovauja direk

torių taryba, egzekutyvinis ko
mitetas ir valdyba.

Direktorių yra septyni. Š. m. 
sausio 14 visuotiniame akci
ninkų susirinkime buvo perrink-' 
ti buvusieji direktoriai: Kvirinas; 
Aleksandravičius,' dr. Petras Ki
sielius, dr. Antanas Skėrys, Vy
tautas Vebeliūnas, Algis Vedec- 

į- kas, Brutenis Veitas ir dr. Vy
tautas Vygantas,

Egzekutyviniame komitete-, 
yra šie: Vytautas Vebeliūnas, 
Algis Vedeckas, Kvirinas Alek
sandravičius, dr. Vytautas Vy
gantas, dr. Antanas Skėrys.

Komitetas susirenka kas mė
nesį, planuoja bendrovės veiklą, 
aptaria reikalus.

Valdyba yra visų planų tiesio
ginė vykdytoja,. organizuotąja.. 
Čia pirmininkauja Vytautas 
Vebeliūnas, egzekutyvinis vice
pirmininkas yra Algis Vcdec- 
kas, vicepirmininkas — iždinin
kas dr. Antanas Skėrys.

Raštinėje pasikeisdami nepil
ną laiką dirba: Antanas Raz- 
gaifis, Rasa Navickaitė, Laima 
Lileikienė, dr. Antanas Skėrys, 
Vytautas Vebeliūnas.

Bendrovės nuosavybės
Bendrovė ga il is iš žmonių 

pinigus investuoja. Dalį padeda 
į bankus (Litas savo pinigus lai
ko net trijuose bankuose), perka 
ir vertybių popierių. Didžiau
sioji kapitalo dalis investuojama 
į nekilnojamą turtą.

Praeityje Litas buvo įsigijęs 
motelį ir restoraną prie Chica- 
gos aerodromo, Indianos valsty
bėje didelius vienetus aparta- 
mentinių namų. Visa tai par
duota.

Dabar bendrovė turi 4 apar
ta mentinii iš namus Brooklyne ir

t

'<

Philadelphijpje Kaziuko JKė. surengta s buvo Ver
bų sekmadienį. Ją atidarė JW centro valdyboj vicepirminin
kas jaunimo reikalam Juozas Gaila. Kairėje draugininkas Ge
diminas Dragūnas, dešinėje skautai Aleksandras Danta ir 
Audrius Dragūnas. Nuotr. K. čikoto

DARBININKĄS-el973rn. gegužės,nr. 18 • $

Marijos Žukauskienės parodoje Kultūros Židinyje. Nuotr. R. Kisieliaus

Queens. Su kitu partneriu yra 
įsigiję apartamentinius namus 
(46 butai) New Rochelle, Bronxe 
(25 butai).

Putname iš seselių nupirko 
didelį plotą žemės. Tą plotą 
išmatavo, padalijo sklypais ir 
pardavė. Parduota 12 sklypų, 
vienas didelis plotas. Liko ne
parduotas tik vienas sklypas.

Prie pat vienuolyno pirko kitą 
žemės sklypą, į kurį pateko—ir_ 
kun. Stasio Ylos statyta Mindau
go pilis. Šitame sklype bendro-, 
vė nori pastatyti didelius namus, 
kuriuose žmonės galės įsigyti 
savo butus. Taip jie galės gy
venti gražioje aplinkoje, tarp 
medžių, arti lietuviško kultūri
nio centro ir seserų vienuolyno. 
Mindaugo pilis bus prižiūrima ir 
išlaikoma.

Kelionių biuras
Plėsdama savo veiklą, bendro- 

vė prieš keletą metų įsikūrė 
kelionių biurą. Jis veikia visiš-

NAUJAS KONKURSAS
JAUNIEJI MENININKAI 

KONKURSINIAME 
KONCERTE

Pirmajame jaunųjų pabaltie- 
čių instrumentalistų ir daininin
kų konkursiniame koncerte, 
kuris įvyks “Pabaltiečių vakare”, 
šeštadienį, gegužės 5, dalyvauja 
šie jauni menininkai: tenoras 
Wayne Aleska, pianistas Saulius 
Cibas, sopranas Jūratė Litch
field, pianistas Stephen Panico 
ir pianistas Erik Veski.

Wayne Aleska, iš Wolfeboro, 
N. H., studijuoja dainavimą Uni
versity of New Hampshire. Jis 
laimėjo gimnazijos geriausio 
dainininko premiją — 1200 dol. 
stipendiją. Gimnazijos pasta
tymuose dažnai vaidindavo pa
grindines roles, tarp jų Don 
Quixote rolę “Man of La 
Mancha” vaidinime.

Saulius Cibas, iš Milton, 
Mass., lanko Milton High 
School ir New England Con- 
servatory of Music. Balandžio 30 
pasirodė kaip piano solistas 
VVollaston Glee Club koncerte 
Quincy Atlantic Junior High 
School. Kovo mėn. gale laimėjo

kai kitose patalpose. Dabar Lito 
kelionių biuras yra 87-18 Lef- 
ferts Blvd. Biurui vadovauja 
Nomeda Aleksandravičienė.

Ji yra atvykusi iš Venecuelos, 
gerai pažįsta Pietų Amerikos 
kraštus, sumaniai ir energingai 
vadovauja kelionių biurui ir jo 
veiklą sėkmingai plečia.

Pradėta prieš 10 metų *
Lito investavimo bendrovė 

susikūrė prieš dešimt metų? Pir
mieji jos steigėjai buvo: Algis 
Vedeckas, Antanas Skėrys, Albi
nas Kudirka, Emilis Radeckis, 
Vytautas Vebeliūnas. Jie darbą 
pradėjo su 8000 dol.

Visą laiką organizavo, plėtė. 
Savo laiku buvo atidarę rašti
nę ir Chicagoje. Dabar tos raš
tinės nebeturi.

Bendrovė visą laiką investuo
tojam moka palūkanas. Per savo 
gyvavimo laiką jau yra išmokė
jusi 90,000 dol. palūkanų. Tąi 

. rodo, kad bendrovė yra vado-

500 dol. Wollaston Glee Club 
Scholarship konkurso keliu. 
Taip pat yra laimėjęs Anon 
Award.

Jūratė Litchfield, iš Locust 
Valley, N.Y., studijavo muziką 
Bamard College(gavo Bachelor 
of Arts) ir Teachers College, Co- 
lumbia University (gavo Master 
of Arts). Sausio mėn. Jūratė 
vaidino Community Theater 
pastatyme “Fiddler on the 
Roof’ pagrindinę Chavos rolę. 
Ji dažnai dainuoja lietuvių pa
rengimuose New Yorke.

Stephen Panico, iš Somer- 
ville, Mass., studijuoja biznį. 
Pianą studijuoja 12 metų.

Erik Veski, iš Syracuse, N. Y., 
studijuoja Syracuse University 
School of Music. Jis yra laimė
jęs Lincoln Center Student 
Award, Kiwanis Music Award, 
Joh Philip Soūsa Award, Gino 
Lombardi Music Schęlarship, 
Syracuse University Music 
Scholarship, Carmel High 
School Music Scholarship. Yra 
skambinęs estų ir amerikiečių 
publikai New Yorke.

Šio konkurso vertinimo ko
misija: Vytautas Marijošius, lie
tuvis, Professor of Conducting 
and Theory, Hartt College of 
Music, University of Hartford; 
Endel Kalam, estas, Associate 
Professor of Music, Boston Uni
versity; dr. Karina Gutbergs, lat
vė, pianistė.

Naujosios Anglijos Pabaltie- 
čių Draugija kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius pasiklausyti 
šių penkių jaunų menininkų 
“Pabaltiečių vakare”, šešta
dienį, gegužės 5. Vakaras prasi
dės 6:30 v.v. kokteiliais ir už
kandžiais. Jaunųjų menininkų 
konkursas-koncertas prasidės 
punktualiai 7:30 v.v. Po progra
mos — bufetas ir šokiai.

Bilietai: suaugusiem — 5 dol.; 
jaunimui, studentam ir pensi
ninkam — 3 dol. Atskiras rezer
vacijas ar stalus galima užsisa
kyti pas Ireną Veitienę (698- 
1990) ir Česlovą Mickūnų (828- 
0484).

va ujama sumanių žmonių.

Litas — lietuviškojo pinigo 
vardas — čia pasidarė investavi
mo bendrovės vardu. Šią bend
rovę žmonės paprastai vadina 
Lito bankas, nors bendrovė 
neturi banko teisių.

Daug kam yra patarnavusi, 
teikdama trumpalaikes paskolas, 
perkant automobilį, įsigyjant 
namus. Trumpalaikės paskolos 
kartais sulaikomos, kai norima į- 
sigyti kokią didesnę nuosavybę.

Ir dabar bendrovė keliasi į 
•naujus žygius. Tenka tik palin
kėti, kad ji augtų ir didėtų. Jei 
kitų tautų žmonės čia suorgani
zuoja didžiules bendroves, ban
kus, įsigyja net laivus ir lėktu
vus, tai verta ir lietuviam 
bandyti savo laimę. Sėkmės! 
(p-j-)

BROCKTON,-■.■■• mass.
St. Šimkaus “Atsisveikinimas 

su tėvyne”
Į praeitį nugrimzdusių metų 

ilgoji vilkstinė daugelį mūsų jau 
atskyrė nuo liūdno atsisvei
kinimo su tėvyne. To fakto aki
statoj ne vienas klausiam, kodėl 
Stasio Šimkaus populiariajai, 
hostalgiškajai kantatai “Atsi
sveikinimas su tėvyne” Bostono 
ir net platesniojoj Naujosios 
Anglijos padangėj per visą tą 
ilgą laikotarpį vis neatsirasda
vo progos praskambėti.

Tik šį pavasarį (gegužės 6) ji 
bus iškilmingai prikelta iš numi
rusių, kai komp. J. Gaidelio ve
damas Brocktono Šv. Kazimiero 
parapijos choras sudrebins ja 
North Junior High School 
skliautus savo parapijos 75 metų 
jubiliejiniame koncerte.

Tiesa, 1952 pavasarį muz. Ste
pas Sodeika su savo Dainavos 
ansambliu buvo ją atvežęs iš 
Chicagos į New Yorką savo rep
rezentaciniam koncertui garsio
joj Camegie salėj. Chicagiečių 
sąstatui tuokart talkino ir vienas 
bostonietis — solistas Stasys 

“Liepas. Bet tai jau irgi seni lai
kai, ir visa tai padaryta grynai 
chicagiečių iniciatyva.

Toji kantata savo atviru spon
taniškumu yra retas lietuviškos 
nostalgijos prasiveržimas; tai 
šimkiško ir baranauskiško jaus
mingumo deimančiukas. Joje 
klausytoją visada sužavi lietu
viškai mozartiškas muzikinių 
idėjų bei technikinių išraiškos 
priemonių paprastumas, savo į- 
kvėpimo šaltiniuose tiesiog gai
vališkas emocijų grynumas ir 
niekur nemeluojamas, nie
kur dirbtinai neišsunkiamas, 
niekur neperforsuojamas nuošir
dumas. “Sudiev, Lietuva, man 
linksma buvo gyvent tavo šale
lėj” ...

šiai kantatai atlikti choras yra 
pasikvietęs į talką du mūsų iš
kiliuosius solistus — Daivą 
Mongirdaitę-Richardsori (sopra
ną) ir Stasį Liepą (baritoną).

Linkėčiau, kad ne tik Brock
tono ir apylinkės, bet ir toli
mesnių vietovių lietuviai nepri
leistų progos išgirsti Šią kantata 
ir nusikelti bent mintimis į sa
vo ar savo tėvelių gimtąjį 
kraštą. — J.V.G.



fntroduction to- Modern Li- 
‘thianUn ; Puikiu lietuvių kai* 
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, ’ skaitymais 

, i^jįodjratUais. Tekstas ir paaiš- 
Irįpfmyį anglų kalba. Nenao 
kantiem ir nedaug mokantiem 

.'lietuviškai — puiki galimybė 
išipokti. Parengė L. Dambriū- 

. nas, Ą-' Klimas ir W. R. Sch- 
malstjeg. išleido lietuviai pran- 
cįšjkonai Brooklyne, 479 psl., 
Lietais viršeliais. Kaina 8 dol..
/ ; DARBININKAS
.y f 910 WiBoughby Avė.

Brooklyn, N.Y.11221
...

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
" 'X' .. .? DOVANA

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

1 • ■ ' 1 """
Darbininko skaityto jai,-keis

dami adresą, p rąžomi admi
nistracijai pranešti naują it seną 
adresą, taip pat persikėlimo 
datą. Kitais atvejais paštas, laik
raščius grąžina: administracijai 
susidaro nuostolių,- ries tenka 
papildomai primokėti, o skaity
tojai negauna laikraščio.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išbristas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaei- 
jai primirkti* ženkleliai lipi- 
jamiantvokų. ĮpOženkleUų 
už 1 doL Platintojanė nuolat- 
AKrainfiiT Darbininku* 
919 - WiHoughby ■ ^Ave^. 
BrooHyn, NJL, 11221.

Valgių gaminimas. Virš 500 
psl. knygfięttitibje randama visų' 
lietuviškų valgių ir kepsnių pa
tiekalai. Parašyta įgudusių auto
rių. Knygos kaina su persiunti
mu 8 dol,

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
4 l: Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records '

Ąidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ............. ,4.....  Stereo 5.00
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų I............................... Stereo 5.00
-Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldoną Stempužis, su Stuttgarto simfonija ....................... ........ Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko........... Stereo 6.00
"lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno pktetas (45 EP.) mažo formato ............................ 2.00
.Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ...............   6.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...................................... 5.00
Antrieji Žirginėliai, vaikams pasakos .’.........  5.00
G." Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ..............„.......... 6.00

,D.-. Dolsldo, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .......................   5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ......................................... 5.QQ
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .......................................... 5.00
Lietuva Brangi. 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota ......... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika ....'............  Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ..........   Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .........................................  5.00

Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių luaršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........._...... 6.50
Kur lygtis laukai, 9 lengvos muzikos dainos. Stereo ............................. 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių .................  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ........................ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ...............................5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .........................   5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. .. .Stereo $6.00 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo...; 5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00 
.Garbėk Tau, .^Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. 5.00
TfgyyĮėj. ankojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. 5.00

• ių‘’likiinas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00
Varpas, Toronto choro liet dainos ir operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, §v. Kazimiero parapijos choras ............................. 4.00

New Yorko Liet Vyrų choro 16 liet, dainų ....................Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ................. 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės .................. 3.00
Pupų, dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys .............................. 5.00
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų......................................... Stereo 5.00
Dainos ir arijos, V. Daunoro ..................................................  5.00
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys .............................................. 5.00
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI .................................................... 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 3.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 5.00 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 5.00 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................................ 5.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 5.00 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių .................................... .....Stereo 5.00

Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ...................................................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų............... ......Stereo 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ........................................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............................. 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ........................................ 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ..........     5.00
Motule mano, T. Serapinienės dainos ........................................................ 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........................ 5.00 -
Dainos ir arijos, K. Petrausko ...................................................................... 7.00
Grariionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ..................................................... 10.00
Tra-Iia-lia. 18 skautišku dainų ...................................................... Stereo 5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo 6.00 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ..................................... Stereo 5.00
Lietuviškus giesmės, 12 liet, giesmių.......................................  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ...........  Stereo 5.00.
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 5.00 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ............  5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ........................................ 5.00
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis ..................................................... 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singerjį ......................................................... 5.00
t>ainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės, rečitalis .............................................. 5.00

Dainos ir arijos, J. Armonienės .................................................................. 5.00
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės....................  5.00
Skambėkite dainos, J. Krištolaitytės ......................................................  5.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės .............................. 5.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių .............................. 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ................................. 5.00
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ................................. 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikos kūrinėlių ................................... 5.00
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainos. Stereo ............................... 5.50
Tėviškės vėjas. 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ..........................   6.00
Ar tu meni, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ......................................... 6.00
Sek pasaką_vaikam, L. Rastenytės ir D. Lapinsko, Stereo ................. 6.00

.Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės .............................................6.00
-Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ........................................................... 6.00
-Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ......................................................... 6.00
'Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ....................... 5.30
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ......................................... 6.00

'Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo ................................................  6.00

.Sodauto, Vilniaus vyrų choro 8 dainos......................................................... 6.00
.Oi, toli, toli... Phila. choro "Viltis" 12 dainų. Stereo ........................  6.00
Labą rytą, N. Y. vyrų choro "Perkūnas” 15 dainų. Stereo .................. 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ......................  5.00
pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ...................................... 5.00
•Vestuvinės dainos, dainuoja Urugvajaus liet, choras ....................-.......  5.00
Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. "Baltija” ................. 6.00
Baltos gėlės, Hamiltono Aido choro su v. venaaiCiu.
t 13 dainų. Stereo ....................................   6.00

} DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 WMIoughby Ava., Brooklyn. N.Y. 11221 
t
:(Siųstitik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
iSparduotos.)

Darbininkui paremti aukojo
'Darbininko skaitytojai, pn- 

siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:

20 doL: O. Dom, jDoming, N.Y.
Po 17 doL: P. Lukoševičius, 

Brooklyn, N. Y^ J. Roland, San

Naują dokumentinę kny
gą Vliko . pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robeit Speller lei
dykla New Ybrke. Tai dr. 
Bronio J. Kasto redaguota 
knygą “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LTTttUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį Iltie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kainą 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

Francišco, Calif.,
Po 12 doL: J. Rūkas, Great 

Neck, N.Y., kun. V. Pavalius, 
Milpitas, Calif., -

Po 10- doL: Spudienė,.Wood- 
haven, •’ N. Y., J. Butkiewicz, 
R. Petrauskas, Brohx, N. Y., V. 
Sirusas, Ganison, N. Y., B. Mo- 
genis, Elizabeth, N. J., J. Valys, 
Hebron, Conn., ‘ v

Po 8 doL: Mj. K. Globis, Sac- 
ramento, Calif., M. Stanis,. 
Cleanvater, Fla./ S. 'Latviūnas, 
Wolcott, Cohd., S. Žogorski, An- 
des, N. Y., V. Slavinskas, Mon- 
ticello; N.- Y^ G.' Kettiles, Rich- 
mond Hill, N. Yį V. Rudzins- 
kas, Cranford, N. J.,-

Po 7 doL: J. Duobai, Nor- 
wood, Mass., A. Maitinėnas, 
VVallingford, Conn., L, Sle- 
dzaus, Matavvan, N. J., J. Bla
ževičius, A. Kepalas, O.Rimidis, 
VVoodhaven, Conn., S. Česnaus
kas, W. Umbarasas, M. Dumb
les, Ch. Ręmenčius, Brooklyn, 
N. Y., prof. Kazlas, Wilkes 
Barre,.'.Pa.,. J. Skladaitis, Phila- 
delphia, Pa., A. Vasąjtis,.Hyatts- 
villė, Md., J. Žilionis, Cleve
land, Ohio, dr. A. Grushnys, Wi- 
chita^ Kansas, V. Liauba, So. 
Boston, Mass.,

Po 6 dol.: J. Vencius, East 
Lake, Ohio, P. Mikšys, Worces- 
ter, Mass.,

Po 5 dol.: G. Stukas, So. Bos
ton, Mass., kun. J. Pragulbickas, 
F. Jankūnienė, P. Ivaška, Eli
zabeth, N. J., L. Koppienė, 
Brooklyn, N. Y., F. Baltakis, Hy- 

gėfom‘Hpareiks‘17dy*s p Del,^ 

SUVENYRAI
Lietuvos -Vytis — rankų dar

bo, sų aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblenia. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
s pūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj'įkomponuotas 
raitelisj per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su l 
su rėmais 10x13”. Kaina20 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai’ Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos ąpvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 
įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo 
malonė telaimina kelionę” ir 
kviečių vaipos su ąžuolo lapais 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su Vilniaus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis 
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

ford, III., V. Bagdonavičius, Hot . 
Springs, Ark., 0. Kulys, Clifton, 
N. J., J. Girevičius, St. Cathari- 
nes, Ont., A. Patamsis, Fort My- 
ers, Fla., R. Šlepetys, Brick 
Town, N. J., J. Sirusas, Stock- 
ton, N. J., A. Kainauskas, Plain- 
ville, Conn., V. Malinauskas, 
Stamford, Cįpnn., B. Graužinis, 
Los Angeles, Calif., A. Garbaus- 
kas, Old Bethpage, N. Y., I. Oku- 
nis, Flushing, N. Y., J. Ardys, 
Bloomington, III., M. Fiore^ 
Richmond Hill, N. T., E. Ve'nc-' 
kus, Woodhąven, N.Y., -• -

Po’4 dol.: A. Vokietaitis, New 
Haven, Conn., M. Bichnevičius, 
A. Matioška, Dorchester, Mass., 
F. Prekeris, Stamford, Conn., J* 
Dailida, A. Povilauskas, A. Tan- 
kauskas, Woodhaven, N. Y., A. 
Lingis, J. Telksnys, Great Nečk, 
N. Y., V. Paulauskas, Plymouth, 
Pa., M. Veliuona, Baltimore, 
Md., A. Bridžius, Cleveland, 
Ohio, A. Puteris, Toronto, Ont., 
M. Sokol, F. Saplinskas, Wor- 
cester, Mass., dr. A. Dunajews- 
ki, Ozone Park, N. Y., A. Jurkš- 
tas, Brockton, Mass., E. Vazgie- 
nė, Gloucester, Mass., A. Mace
lis, Commack, N. Y., A. Butkus, 
Bridgeport, Conn., J. Kontautas, 
Clifton, N. J., H. Vaitaitis, Old 
Saybrook, Conn., J. Ožalas, Gar-

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname tone, su 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti pas
tų prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja.

wood, N. J., S. Jučas, Hot 
Springs, Ark., I. Staškevičius, 
Bronx, N. Y., N. Umbrazaitė, S. 
Slikas, H. Kulber, A. Balkus, S. 
Kerdock, Brooklyn, N. Y.

Po 3 dol.: dr. A. Stankaitis, 
VVethersfield, Conn., V Ces- 
navičius, Brooklyn, N. Y., D. 
Ciampienė, Columbia, Md., O. 
Valaitis, Fairfax, Va., A. Ra- 
monaitienė, Detroit, Mich., M. 
Ambrose, Westville, III., dr. M. 
Anysas, Toronto, Ont., V. Bal- 
chunas, A. Dailidis, Hartford, 
Conn., S. Leveckis, Edison, N. 
J., A. Gruzdys, New Haven, 
Conn.

Darbininko administracija 
visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja.

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

DDCTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnistEB, B. 8.
77-01 JAMAICA A\CNUg 

(C«r.77tli atTEKŽ) 
W0S«MVNU N.Y. 114M 

W1I«JVKR 
hfldiisM 24130

FAIRBUKN G A. PLANT 0F 
OWENS-CORNING FEBERGLAS!

HAS CAREER OPPORTUNTH15S AVAILABLE IN 
PRODUCTION and MAINTENANCE 
For Interview AppoinAment CALL N4-98U

OWE‘JS 'A-

FlBERGLAS
Equ«l Opportuntty Bmptoyer

TO PLACK
YOUR AB

CANCEL OR CHANGB
Tai.: GL2 2923

, .. "!T?|
CRFATAZ AMA M “ ėRONK coh 

UraUENCU PARA OCUPARM KN TOOO .LO
CORCERMNENTB AUNA FACTOMA M ROPAt 

M MUJER. TRABAJO RJO V RUKNAS COMM- 
CtONKS M TRABAJO. nttLINTK OPORTUMDAO 
PARA H0MBM RKSPONSASLL BOX NO. EL tl4 
HOOM Mt PIFm AVI. N.YX. 14E»1. x

BUY INSTANT SUCCESS
SERVICE

KERJAN’S
588 Bloomfield Avė. Bloomfield, N.J. 

For Men*s Clothing All the Latest Styles
A Family Store Call: 201748-4869

WARFIELDS BICYČLE STORE
Sales fit" Repairs Ali Makes for Boys
& Girls 25 Main St Bloomingdale, N.J.

Call: 201 838-4578

A RURAL COMMUNfTY
N EEDS DOCTOR

FOR CompleMy Mlpped
MEDICAL CENTER

nb Vaiky in tbe Berbhire Mlu, ha, an aRracl- 
hre medical ceuter eonpleteiy eguipged. b haa been 
a tSriving pnctice for 8 yean. 200 medical records 
are štili boused at the cenler. Attractive tanas can 
be amnged for a doctor wisbiax to rtart a new 
ptactice. Educstional fc recreational focilities are 
eacellent Close to Albany k Troy, N.T. and also 

Pittsfield. Mass.
Contact:

Gari Jensen, Supervisor 
STEPHENTOWN, N.Y. 12168 

518-733-5531

UicfBtlv* f Act novH 
101 3344727

FURNITURE POLISHER 
^perienevd, fo» Antigve Fwalta». Ymt ro«ad 

geod Salaty Cm right ■■*. 5 d«y C«U
COMEB OF LONDON, ING ' / ■ 

444 Eaat 91K. St N.Y.C. 3t» 5»W

Sidewalks Repaired & Made New 
Brick pointing Boiler Rooms Made 
Ali Violations Removed Reasonable 

Call: 469-1068 or 693-9351

LINDEN MOVERS INC. •
Local & Long Distance Lic. & Bonded

P. O. Box 658, Linden, N.J. ’ J.
Call Day or Evening 201 925-1370 

Mr. Tom Salvia

J&B HOUSEHOLD CLEANING 
Commercial and Resideutial

Let ustake care of all your hoiuehold chore, at a 

price anyone can affbrd. Batha. Kitcbem. Pariors.
Your entire botne spedal Springtime nte>

CALL (212) 502-3612

SEVEN PAKE PARK, Oranga, N. J. Room * 
board for Sr. Clttrana (2). Pvt homa, Reg. nurea. 
201-473-4670.

OPERATORS NEEDED 
Inexperienced OK for Singer and Mer- 
row for Ladies Pants. Complete Gar- 
ment. Meyer Berko Company, 252 W. 
J7th St. <212) 564-0122 also 1155 Man
hattan Avenue 3rd Floor in Brooklyn

24 SUMMER PLACES 4 KOMES
CattkM Mt «r«a S Rm. cottaga avaH. for famHy 
vacationa. Choica waaka atll opan. Wrtta Spruca

Holow Farm, Box N, Hamdan, N. Y. 137S2 
or CaM (407) 734-2001.

Opening First Week in May 
Summit-Seymour Home 

for Adults 
314 Rutger St.,'Utica, N.Y.

Complete modemized building pro- 
viding the' ultimate in resident care. 24 
hour supervision. Large bright rooms. 
Excellent food. Activities Program. 
Entertainment, Religious activities. 
Reasonable rates.

WHnE HIEL HAVEN 1 
Catikilh BeninCitizen Botel 

185 Week Serai Privalė $100 week 
private. For Andmhtory Adults. Year 

Around Call: 914 434-3444 v

EXPERIENCED OPERATORS (15)
On dresses; Section or Complete. Part 
or'Full Time. Day or Night. Non-Union. 
Also Exoerienced Hand Presser & Exp. 
Floor Giri. Lucy Sportswear 2174 3rd

Avė. New York City Call: 369-6021

24* Hour Supervision, Large Bright 
Rooms, Excellex>t Food, Activities Pro
gram, Entertainment, Religious 

Activities, Reasonable Rates.

No w accepting resident applications at
Summit Adult Home

1119 Summit Place, Uticą, N.Y.
or Phone 315 732-2257

SYLVAN AUTO BODY SPECIALIST 
American A Foralgn Care. Palnting-Waidlng- 

Collalon Worfc 123 Nawark Ava. Patereon, N. J.
Cafl: 201 345-4581-0040

AECEAN ISLE RESTAURANT
Open 7 Days a Weekų j ,... 

Finest of Foods We ąUo,do Cat«;riog 
781 E. 31 Street feobldyn,'" " 

Call: 434-7496

BEST CONTRACTING 
Ali — Trades

Good Substantial Work 
Reasonable — Reliable 

Free Estimates Call: 243-2120

JACK TRACEY 
Motorcycles— Honda, Bicycles 

Schwinn. Sales & Repairs 
86 McLean Avė., Yonkers, N. Y. 

Call: 914 YO 3-0532

FILATELISTAI >
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Rą
žyti: Baltic Sfamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force , 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565. '

WBOU-nc, 893 MM*. angių kalba, per Batai Hali Untv. radijo rtoC 
Dtr. pMŽ. dr. Jokubaa Btnkaa, So. Oranga, NJ. 07079.

lonr T0BK — Lafovte 2Wury% Bstavfą fr anglų kaltomis sAmadNaiab 
vaL ryto WHBI 10&9 KM banga. Vąttjaa Romas Kasys, TW 4-1MS 
99th PL, Iflddla VUlaga, NX 11879.

BOmcr, W0RČK8TKR, BROCKTON, Mass. — VatUjas P. VIMnia, 178 
Atiknr St, Brodttan, itaas^ tai. JUS-7209; ne tomgmnia 107.9 me. WHH. 
MN kfL Madfcrd, Haas. aSkmadtadals nuo 11-11 

aOSTON, MASS. — VadSJaa Msą Mtatan, WLTN 1390 kflocydas fr m 
M9.V kaaga aakmadteiaia nuo 1-1:30 vai p.p. — SOS R. Broadway, Sostą 
BiS9SU»MaaaOS127 Tel. 2080480.

L I T A S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 

.APDRAUDOS

T .itas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELZONAS

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
i
i 
t
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ęjRGANIZUOKIME ; MAIRONIO 
Mokykloj^ 1b.,’ skyrių
* Maironio lituanistinė mokykla talpų, mokytojų ir mokinių.. Visi

New Yorke birželio 2 baigia šie trys veiksniai yra būtini, 
mokslo rnetuš ir išleidžia abitu
rientų laidą. Tie abiturientai bus Kaip su patalpom? ' -
baigę .8 skyrius. Jų amžius —13, Anksčiau mokykla veikė Ap- 
14 metų. Tai toks amžius, kada reiškimo parapinės mokyklos 
jaunuoliai patys ima domėtis lie- patalpose. Ten patalpos buvo ri- 
tūviškąja kultūra, kada patys pa- botos, trūko klasių. Ten. teko 
rodo daugiau mičiafyvos. Bet . vienam skyriui dirbti ir šiurpio- 
štai jie baigia mokyklą. Jie nebe
turės'galimybės sistemingai to
liau mokytis lituanistinių daly
ku ’?■

'Tai- ir verčia pagalvoti, ar ne
galime sudaryti sąlygų, kad jie 
galėtų toliau lavintis. Ar negali
me prailginti mokslo metų? Ar 
negalime įkurti dešimties skyrių 
mokyklos?

įKad mokykla veiktų, reikia pa-

je patalpoje — rūsyje, arti kati
linės.

Tada, žinoma, nebuvo jokios 
galimybės įkurti dešimt skyrių. 
Džiaugėmės, kad gali veikti aš- 
tuoni skyriai.

Bet aplinkybės taip susidėstė, 
kad reikėjo išeiti iš lietuviškos 
Apreiškimo parapijos ir įsikurti 
Richmond Hill Holy Ghild Je- *u,x ^Ibinas Janiūnas, kuris 
sus mokykloje.

(nukelta į 12 psl.)

gegužės 6 mini savo kuni
gystės 25 metų sukaktį.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
*švč. Sakramento metinis iškil

mingas garbinimas mūsų bažny
čioj įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 6. Švč. Sakramentas bus iš
statytas nuo 12:15 vai. mišių 
ild 5 v. popiet. Gegužės mėne
sio pamaldos prasidės 4:30 v. 
popiet. Jų metu bus giedamos 
giesmės: O Skaisčiausia, o gra
žiausia ir Dangaus Karaliene 
(Liurdo giesmė), Švč. Mergelės 
litanija, Tavo apgynimo, Sveika 
Marija (gegž. mėn. giesmė) ir 
populiari tautinė giesmė Marija, 
Marija.

Norėdami gegužės mėnesį iš
laikyti tradicinį Marijos garbini
mą, paskyrėme Švč. Sakramento 
garbinimo dieną kartu su pamal
dom Marijos garbei. Kviečiame 
tą dieną visus atsilankyti pusva
landį anksčiau ir jį skirti tradici
nių Marijos giesmių giedojimui.
'Po :to bus iškilmingos kon- 

celebracinės mišios ir procesija, 
kurios metu giedama giesmė Gegužės 6, sekmadienį, 5 v. 
Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove popiet Liet. Moterų Klubų 
(seniau ji prasidėdavo žodžiais i Fęderaęįjos New Yorkoklubo,

- Mišių metu pamokslą pasakys 
kun. dr. Vincas Bartuška, Man- 
hattan kolegijos profesorius.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gausiai dalyvauti Švč. Sakra- 
rhento pagarbinime bei gegužės 
mėnesio Marijos pamaldose ir 
pasimelsti už kenčiančius mūsų 
brolius- bei seseris Lietuvoj, už 
persekiojamą Lietuvos Bažny
čią ir už jos persekiotojus.

. Mergelės Marijos, gegužės 
mėnesio Karalienės, vainikavi
mas įvyks kitą sekmadienį, ge
gužės 13, tuoj po 12:15 vai. mi
šių.

Motinos dienos proga Marijos 
garbei mišių novena prasidės 
gegužės 14, pirmadienį, 9:30 
vai. ryto ir tęsis devynias dienas. 
Motinos dienos atvirukai bus 
bažriyčios suoluose, taip pat jie 
prisiųsti kiekvienam parapie- 
čiui. Norį prisiminti savo moti
nas- šioj mišių novenoj prašomi 
grąžinti vokelį iki Motinos die- 
rio^.0

Maple Shade, N. J., netoli 
Philadelphijos, prie gero susi- 
sfėldmo autobusais išnuo
mojamas namas, kuriame yra 3 
miegamieji, didelis žemės p l o
tas"gražioj apylinkėj’. Nuoma la
bai prieinama— mėnesiui tik 50 
dol. * t Pageidaujama lietuvių 
šeima. Informacijai tel. (609) 
667-TT24.

Sodalietės gegužės 20, 
sekmadienį, po kiekvienų mišių 
žemutinėj salėj pardavinės tor
tus ir pyragaičius. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Mirusieji: Jonas Sinkevičius, 
77 m., iš Brooklyno, mirė ba
landžio 15, palaidotas balandžio 
18 Šv. Karolio kapinėse; Jonas 
Subačius, 69 m., iš Richmond 
Hill, mirė balandžio 18, palaido
tas balandžio 21 Šv. Karolio ka
pinėse.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Kunigo Janiūno 
sidabrinė sukaktis

So. Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapijos vikaras kun. Albinas P. 
Janiūnas gegužės 6 švenčia savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Tą 
dieną 4 vai. p. p. tos parapijos 
bažnyčioj jis aukos padėkos mi
šias.

Kun. Albinas Janiūnas gimė 
1924 gegužės 5 Cambridge, 
Nfass. Jo tėveliai — Pranas ir 
Kazimiera (Šimbelaitė) Janiū-

Mis tory of Lithuania. Tai ang
lę kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.^Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

Gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v, 
skautam remti tėvų komiteto 
balius Maspetho lietuvių pa
rapijos salėj.

; ^tv^lytid7 stalas Kultūros 
diny. ■’ .

Gegužės 19-20— dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda 
Kultūros Židinyje.

Gegužės 19-20, šeštadienį ir 
sekmadienį, Hamiltono teatro’ 
Aukuro gastrolės N. Y, 
Teatrą kviečia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Gegužės 20, sekmadienį, — 
Pasaulio Katalikių Moterų Są
jungos Tarybos metinis su
važiavimas ir simpoziumas - 
Moteris Bažnyčioje.

Birželio 2, šeštadienį, 7 vai. vak. 
L.D.K. Birutės Dr-jos N. Y. 
skyriaus 10 metų veiklos su
kakties minėjimas Kultūros 
Židinyje, Brooklyne.

Birželio 9 — Moterų Vienybės 
pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė, 
Brooklyne.

Apie naujus parengimus pra
nešti Darbininko redakcijai.

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky 
kitę. Naujiem - skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik .7 dol.

Dr. Viktorijai O. Bemier ir šeimai, Brangiai Mamytei

Olgai Vaitiekavičienei
mirus, reiškiu giliausią užuojautą ir kartu skausmingai 
liūdžiu.

Janina Daunorienė

Olgai Vaitiekavičienei
? -Virinis, jos dukrai dr. Viktorijai Bemier, sūnui Lietu

voje ir jų šeimom reiškiame gilią užuojautą

Bitėnų šeima

Specialūs 
siuntiniai į

"Tolinai fia užfnptąi6a'^nimoi° T 
Gavėjas nieko nenroka.
Greitas pristatymas. ; 4

T Populiarūs siuntiniai T

SPECIALUS 1
10 sv. taukų
10 sv. miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

EKONOMIJOS
SIUNTINYS
7 sv. miltų

4 1/2 sv. ryžių
'4 1/2 sv. cukraus
2 1/4 sv. makaronų
1 sv. įvairių vaisių

$6820

$40.70

$43.56SPECIALUS 5
5 s v. taukų
5 s v. ryžių
5 sv. cukraus
5 s v. miltų

10 SKARELIŲ I
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm 
turkiškais piešiu’ >>s ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
ORO PAŠTU —
5 VILNONĖS 
SKARELĖS 
didelės ar mažos 
turkiški piešiniai 
ORO PAŠTU

$ 60.39

ar

$ 69.74

$46.09 
gėlės ar

$55.44

5 VILNONĖS 
SKARELĖS 
aplink su kutais 
ORO PAŠTU $63.25

$118.80KAILIŲ IMITACIJA
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MOŠŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

' Naudoti rūbai

Prašykite mūsų Specialių 
biuletenių. K' *‘"

šioje prekyboje nJes turime 
24-metų patirt į ir dttg' 
tūkstančių patenkintą 
klijentų! 

, rįjji. Moterystės sakramentu juos 
.sujungė kun. Pranciškus Jūškai- 
tis Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos bažnyčioj Cambridge, 
Mass. Toj pačioj bažnyčioj buvo 
pakrikštytas jų sūnus, būsimasis 
kunigas. Toj pačioj bažnyčioj 
Albinas Pranciškus priėmė 
pirmąją komuniją ir sutvirtinimo 
sakramentą, .kurį suteikė Lietu
vos vyskupas Męčisjovas Rei
nys, tada svečiavęsis Ameri
koj). 1937 Albinas baigė tos para
pijos pradžios mokyklą. 1941 
baigęs Šv. Jono ąukštesniąją mo
kyklą, tais pačiais metais įstojo į 
St. Clement’s Hali, Bostono vys
kupijos pradinę kunigų semi
nariją, Brighton, Mass. 1943 
perėjo į Šv. Jono kunigų semina- , 
riją, kurią ir baigė gavęs A.B., 
laipsnį. Kunigu buvo įšventintas 
Bostono arkivyskupo, Cushing • 
1948 gegužės 6 Bostone..Iš 43 
tą dieną įšventintų kunigų, be . 
kunigo Janiūno, buvo dar du lie- . 
tuviai — Albertas Kontautas ir 
Juozas Puišys. Pirmąsias mišias 
kun. Janiūnas aukojo Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijoj 
Cambridge, Mass., 1948 gegu
žės 9.

Pirmas kun. Janiūno paskyri
mas buvo vikaru į Šv. Antano 
teritorinę parapiją Allston, Mass. 
Po kelių mėnesių buvo perkel
tas į Šv. Jurgio lietuvių parapiją 
Nonvood, Mass. Pabuvęs toj 
parapijoj virš dviejų metų, buvo 
perkeltas į Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapiją Lavvrence, Mass. 
Bostono kardinolas Cushingas 
jauną kunigą Albiną paskyrė 
rajoniniu Lawrence apylinkės 
pašaukimų direktorium. Su di
deliu noru ir pasišventimu kun. 
Janiūnas ėmėsi to darbo. Jis pra
vesdavo įvairiose ir ne lietuvių 
parapijose šventas valandas, 
lankė mokyklas ir kalbėjosi su 
mokiniais apie pašaukimus, 
kunigo darbo svarbą.

1963 rugsėjo 17 kun. Janiū
nas b.uvp perkeltas į Šv. Petro 
lietuvių parapiją St>. Bostone. 
Kur),. Janiūnas .buvo vienas .iš

i rengėjų. pj$,;P. Yijipa auk“..
sinip , kunigystės , jubiliejaus

i minėjimo. Prel. Virmauskiui pa
sitraukus į pensiją, šios, parapi
jos klębonu buvo perkeltas 
Cambridge. lietuvių parapijos 
klebonas kun. Antanas Baltru- 
šūnas. Jis paskyrė kun. Janiūną 
vadovauti kardinolo Cushing 
paskelbto jubiliejinio fondo va
jui. Kun. Janiūnas su parapie- 
čių pagelba surinko tam fondui 
virš šešiasdešimt tūkstančių 
dolerių. 1969 sausio 12 kun. Ja
niūnas aukojo mišias ir pasakė 
pamokslą televizijos 7-to kanalo 
transliuojamose pamaldose. Ta 
programa transliuojama per visą 
Naująją Angliją.

Kun. Janiūnas dirbo su soda- 
lietėmis, mišių patarnautojais. 
Dar būdamas vikaru Nor- 
vvoode, ėmėsi organizuoti lietu
vių vaidintojų grupę. Įsteigė 
berniukų skautų grupę, kuriai 
vadovavo a.a. Petras Rakauskas. 
Vikaraudamas Lawrence, kuria- 

^me išbuvo dvylika metų, dirbo 
suTCietuvos Vyčiais, CYO. Daly
vavo jų suvažiavimuose. Organi
zavo muzikines programėles. Į- 
steigė tris mergaičių būrelius, 
kuriem vadovavo Alma Dwos- 
kienė, Joana Lisauskienė ir Ve
ronika Gecevičienė. Tai buvo 
ryšio palaikymas su parapijos 
jaunimu, nes tada parapija dar 
neturėjo savo mokyklos Persi
kėlęs į Bostoną, vėl įsijungė į 
Lietuvos Vyčių veiklą. Nuo 
1968 eina Naujosios Anglijos ap
skrities L.V. dvasios vado pa
reigas. Yra Bostono lietuvių vi
su —sausumos ir jūros— skautų 
dvasios vadas. Nuo 1970 yra Ku
nigų Vienybės centro valdybos 
narys —jaunųjų kunigų koordi
natorius. Kartu su kun. Rikte- 
raičiu, iš New Britain, Conn., 
leidžia anglų kalba biuletenį 
— ryšio su jaunaisiais kunigais 
palaikymui. Yra narys Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo 
Amerikoj.

Kun. Janiūnas dėl savo švel
naus būdo ir pasiaukojimo tar
nauti Dievui ir žmonėms be jo- 

;,kios reklamos ir be jokių asme- 
MMnių ambicijų dirba visomis sa- 
mK Dievui ir žmonėm.
JeTKunigas Janiūnas, nors gimęs, 
Išaugęs ir mokslus baigęs Ame

rikoj, tačiau gana gražiai vartoja
I lietuvių kalbą.

ŽINIOS.

rija, Buka. Turi dvylika vaikąj-

k Nežiūrint savo amžiaus, jis' yra 
lt- sutinkamas visuose susirinki-' 
Ii muose ir didesniuose lietuvių 
3^ subuvimuose. Linkime mielam

Kultūrinių subatvakarių pro
gramoje kalbėjo dr. Kazys Alme
nas. Jis yra fizikas ir dėsto .bran
duolinę fiziką Mary lando uni
versitete. šalia fizikos yra rašy-. 
tojas ir Lietuvos, praeities < ty-‘ 
rinėtojas. Savo dąktaro laipsnį 
gavo Varšuvos universitete, ten 
nuvykęs studentų pasikeitimo 
programoje. Jis įdomiai papasa-; 
kojo apie Lietuvos pilis, skaid
rėse ir dviejuose žemėlapiu©-. 
se parodė tų pilių tinklą. Skaid
rėse plačiai parodė Vilnių, 
papasakojo apie jo'senąją archi
tektūrą, parodė ir Trakus, Ve
liuoną ir kitas vietoves.

Dr. Vytenis Vasyliūnas rug
pjūčio 13-14 dalyvaus fizikų 
mokslininkų seminare Shęffield 
universiteto SurfiYner Study In
stitute Anglijoje. Čia paskaitas 
skaitys garsieji pasaulio moksli
ninkai iš Kanados, Anglijos, 
Amerikos, Japonijos, Vokieti
jos, Prancūzijos, Švedijos ir kitų 
valstybių. Dr. V. Vasyliūnas, M. 
I.T. profesorius, skaitys paskai
tą Theoretical Models of the 
Magnetosphere skyriuje. 
Seminaruose bus kalbama apie 
erdvę, atomines daleles, magne
tizmą, erdvės plazmą, radijo 
bangas, saulės vėjus ir k. Dr. V. 
Vasyliūnas su paskaitomis jau 
yra apkeliavęs Europos ir Azi
jos fizikų mokslininkų suva
žiavimus. Šiais metais iki 
mokslo metų pabaigos dėsto Ka
lifornijos Berkeley universitete. 
Paskui vėl grįžta į Bostoną. Lie
tuviai jį daugiau pažįsta kaip 
muziką, pianistą, kuris palydi sa
vo tėvo koncertus ir groja solo 
vargonais.

Feliksas Zaleskas balandžio 
25 atšventė 80 metų sukaktį. 
Jis yra dzūkas, bostoniškiai jį 
vadina “Dzūkų karaliumi”. Į 
Ameriką atvyko 1910. Čia jis 
1931 vedė Anelę Šiužaitę. Savo 
j4up^$tėje su muzikli^^htand*. 
Vanagaičiu ir dr. Kaziu Pakštu 
jis apkeliavo daug Amerikos 
lietuvių kolonijų. Veikė Lietu
vos vyčiuose^Liet. Piliečių klu
be, Šv. Petro parapijoje. Stepono 
Dariaus postas jį apdovanojo 
“amerikonizmo” medaliu. Jo 
žmona mirė 1965. Sūnus Edvar
das profesoriauja State kole
gijoje Bostone; turi keturias 
dukras: Florence yra mokytoja, 
Frances — sekretorė John Han
cock Life Insurance, dvi ištekė
jusios — Eleanor Fisher ir Ma-

Feliksui ir toliau būti stipriam ir' 
geros nuotaikos, kokios jis yra ' 
visada. . '

Pušų katedroje Rindge, N. H.; 
gegužės 20 d. 5 v. popiet bus 
pamaldos už Lietuvos kankinius 
ir laisvės kovotojus. Jų garbei 
bus pašventintas paminklas —' 
gintaro akmuo. Tai prof. Petro 
Bizinausko šeimos auka. Mi
šias aukoja apskričio dvasios 
vadas kun. Albinas -Janiūnas iš 
So. Bostono. Koncelebrantais 
bus kun. Albertas Kontautas, 
vyr. Lietuvos vyčių dvasios va
das, kun. Juozas Bucevičiųs iš 
Nashua, N. H., kun. Jonas Žu- 
romskis iš Lowell, Mass., kūn. 
Adolfas Gradeckas ir kūn. Jo
nas Rikteraitis iš New Britain, 
Conn. Bus daugiau kunigų. Per 
mišias giedos Šv. Andriejaus 
choras iš New Britain, Conn.- 
Iš Bostono organizuojamas jau- 
antras autobusas. Vietą galima, 
užsisakyti pas Albertą Jaritį arba.' 
Aleksandrą Akule. Atskirom ma
šinom važiuojant iš Bostono, 
geriausia važiuoti Rt. 2 į vakarus, 
paskui Rt. 2 A ir Rt. 119 iki ka
tedros vartų.

Prof. Vytautas Marijošius su
tiko dalyvauti jury komisijoj pir
majame jaunųjų baltiečių instru
mentalistų ir dainininkų kon
kursiniame koncerte, kuris įvyks 
“Pabaltiečių vakare”, šeštadie
nį, gegužės 5, Lietuvių Pilie
čių Draugijos III-aukšto salėj. 
Konkurse dalyvaus šie jauniėji 
menininkai: tenoras Wayne 
Aleska iš Wolfeboro, N. H.; pia
nistas Saulius Cibas iš Milton, 
Mass.; sopranas Jūratė Litch- 
field iš Locust Valley, N. Y.; 
pianistas Stephen Panico iš So- 
merville, Mass.; ir pianistas 
Erik Veski iš Syracuse, N.Y. 
Naujosios Anglijos Baltiečių 
Draugija kviečia Bostono ir apy- . 
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
>vakare, kurisrtprasidėa.4J:30cv.ū. ; 
!sū ■'kokteiliais' ir / iižkaridžiąiį Į 
Jaunųjų menininkų konkursas 
prasidės punktualiai 7:30 v.v. Po 
konkurso — bufetas ir šokiai.

Vida Karosaitė-Kleinienė po 
ilgos ir sunkios ligos mirė ba
landžio 15. Į šermenis buvo: 
susirinkę daug skautiško jauni-, 
mo, rožančių sukalbėjo skautų 
dvasios vadas kun. A. Janiūnas, 
skaučių vardu atsisveikina Stefa 
Subatienė, lituanistinės mokyk
los vardu — vedėjas Antanas 
Gustaitis. Balandžio 17 buvo jos j 
laidotuvės. Pamaldas atlaikė ‘

Šios gražios 25 metų kunigys
tės sukakties proga mes sveiki
name kun. Janiūną ir prašome 
Dievo globos ir palaimos laikyti 
jį stiprų, nepavargstantį ir nepa- 
lūžtantį kaip Viešpaties vynuo
gyno tarnyboj, taip ir visoj kitoj 
veikloj.

P. Žičkus

kun. Antanas Baltrušūnas, po 
mišių automobilių vilkstinė pa
lydėjo į Forest Hill kapines. 
Čia paskutines maldas sukalbė
jo irgi kun. A. Baltrušūnas, o yisi 
sugiedojo Marija, Marija. Giliam 
liūdesyje liko jos vyras Eugeni
jus, dvi dukros, du sūnūs, moti
na, sesuo, du broliai ir eilė kitų 
giminių bei daugybė draugų.

Lietuviška | BANGA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

9

— Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo 
garsaus Graigville Beach.

— Kambariai ir patogūs atskiri namukai su elektr. 
pečiais ir ^šaldytuvais-, kur patiems galima gamintis 
valgį.

— Skanūs lietuviški valgiai.
— Grynas pušų oras ir rami vietovė.
— Norintieji puikiai praleisti atostogas prašomi su 

užsakymais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštienė

BANGA
P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass.

Tek: (617) 775-4633

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* IMS

460 We<t Broadway, South Boston MossochusoMs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
alfrkd ARJCHIBAMJ,

Alo banko direktorių tarytoje yra adv. Jdftaa 3. GrftaftM. Reiki*)* 
au patarnautojais galima susfkaltett ir fietuvtaDcal b Tin t ta Aanta » 
virt $213,000,000. •

CURRSNT DIVlDteND RATIB8 *
> I 1 n

e Regulara/c — 8’4% ' e 1yter TennOepOelt—•
e Special Notlce a/c — 5% e 2 year Term Depo«it —

--------Ali Actoūrita CompoasaM Dany ......... -
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DARBININKAS ORGANIZUOKIME MOKYKLOJE 10 SKYRIŲ

KADNENOO^^

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus gegužės 13, sekma
dienį, 11:30 v. Po pamaldų Kul
tūros Židinio naujųjų pastatų 
vainikavimo iškilmės. Visas 
New Yorko ir New Jersey 
jaunimas kviečiamas dalyvauti.

Kun. Birutės Draugijos 
New Yorko skyrius — birutinin- 
kės — savo veiklos dešimtmetį 
mini birželio 2, šeštadienį1, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Minėjime pa
skaitą skaitys dr. Aldona Šlepe- 
tytė-Janačienė. Po paskaitos — 
vaišės.

Julius Paknis, gyvenęs Kear- 
ny, N. J., lietuvių veikėjas ir 
lietuviškų reikalų rėmėjas, Lie
tuvių Banko Keamy įsteigėjas ir 
valdytojas, mirė balandžio 24, 
sulaukęs 84 m. amžiaus. Po ge
dulingų pamaldų Sopulingos 
Dievo Motinos bažnyčioj balan
džio 28 palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse, N. Arlington, N.J.

KMS 24 kuopa gegužės 6 
rengia Motinos dienos minėjimą • 
tokia tvarka: 11 vai. mišios ir 
bendra komunija Angelų Ka
ralienės parapijos salėj; po mi
šių parapijos salėj vaišės ir mi
nėjimas. Prieš mišias visos 
narės renkasi bažnyčios priean
gyje, paskui organizuotai su vė
liava eina į bažnyčią.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa gegužės 6 ren
gia Motinos dienos minėjimą: 
11 vai. mišios Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj, 12 vai. pusry
čiai parapijos salėj. Visos narės 
kviečiamos gausiai dalyvauti.

_ Liė,tuyos yyčių 29 kuopa ge: 
gūžės. J3,. antradienį, meldžiasi 
už pavergtą ir kenčiančią Lie
tuvą. Iškilmingos pamaldos Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj, Newark, N. J., 7 vai. vak. 
Po pamaldų parapijos salėj bus 
rodomos skaidrės.

Redakcija------------------455-7281
Administracija   —488-2983 
Spaustuvė ....MMM^MMN45S-6916 
Vienuolynas .^.......^.455-7068 
Kultūros Židinys.827^9865

Kultūros Židinio statyba pra
ėjusią savaitę labai pasistūmėjo 
pirmyn. Nors ir buvo lietingų 
dienų, bet darbai ėjo gana spar
čiai pirmyn. Salės sienos jau iš
keltos iki senojo K. Židinio na
mo aukščio — apie tris aukštus. 
Spaustuvės mūro sienos jau 
baigtos. Gegužės 13 bus pakel
tas vainikas viršum pastatytų 
sienų. Tai bus pirmosios fazės 
darbų užbaiga.

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas kalbės Atvelykio popie
tėje, kurią rengia LMK Fede
racijos New Yorko klubas. Po
pietė bus šį sekmadienį, gegu
žės 6 d., 4 v. popiet K. Židi
nyje. V. Žukauskas kalbės apie 
lietuvių teatrą Amerikoj. Jis yra 
surinkęs labai daug medžiagos 
iš lietuvių teatrinės veiklos.

Liet Kat. Religinės Šalpos su
sirinkimas bus gegužės 15 d. 2 
v. popiet lietuvių parapijos kle
bonijoje Elizabethe.

Trijų dailininkų —Jono Kele- 
čiaus, Irenos Mickūnienės, 
Osvaldo Mickūno — paroda, su
rengta Skautų Seserijos Kultūros 
Židinyje balandžio 28-29, praėjo 
pakiliai ir gražiai. Plačiau kitam 
Darbininko numeryje.

New Jersey Lietuvių Moterų 
. klubas pagerbti mūsų vyresnie

siem ruošia bendras mišias ir 
pusryčius su maža programėle. 
Tam numatėm pirmąjį ‘gegužės 
mėnesio sekmadienį, gegužės 6, 
10:30 vai. ryto. Švč. /Trejybės 
bažnyčioje, 207 Adams St., 
Newark, ’N. J. Tuoj po mišių 
tos pačios "pa lapijos apatinėj' sa- 
ėj bus vaišės su trumpa progra
ma Maloniai kviečiame visas 
klubo nares dalyvauti ir kviesti 
bei atsivežti savo artimuosius 
vyresniuosius. (A.R.)

(atkeltais 11 psl.)
Dabartinės mokyklos patalpos 

yra visai patogios. Mokykla įsi
kūrė lietuvių gyvenamame ra
jone, taip daugumai pasidarė 
lengva mokyklą pasiekti.

Čia užtenka klasių — patalpų 
visiem. Čia savo kambarius turi 
vjsi aštuoni skyriai, pagelbinės 
klasės. Yra ir mokytojų kamba
rys.

šioje mokykloje yra tiek kla
sių, kad galima įkurti dešimties 
skyrių Maironio mokyklą:

Ar užteks mokytojų?
Praeitais metais iš mokyklos 

vedėjos pareigų pasitraukė El
vyra Ošlapienė. Nuo šių mokslo 
metų pradžios vadovauti ėmė 
Danutė Bobelienė. Ji tvarkosi 
sumaniai ir ryžtingai, mokyklai 
surado naujų mokytojų.

Labiausiai džiugina tas faktas, 
kad ateina jauni mokytojai, ka
daise patys buvę Maironio mo
kyklos mokiniai, dabar baigę 
studijas, studijuoją. Ir šis jauni
mas puikiai reiškiasi, puikiai 
tvarkosi.

Taigi — mokytojų užteks. Kai 
mokykla bus plečiama, atsiras ir 
ęntuziazmo -daugiau, atsiras ir 
naujų mokytojų.
Ar kitur yra 10 skyrių mokyklos?

Taip. Kur tik sąlygos leidžia, 
veikia dešimt skyrių. Tokioje 
Chicagoje, kur yra didesnis tel-

kinys lietuvių, veikia ir viso
kiausių lietuviškų mokyklų; 
aukštesniųjų kursų.

v Programos
Dešimties skyrių sistema nėra 

atsitiktinis dalykas. Ji prijungta 
prie aštuonių skyrių sistemos, 
švietimo vadybos išleistose 
programose yra numatyta pro
grama ir devintam bei dešimtam 
skyriui.

Pirmieji bandymai
Ir čia ne kartą buvo kalbėta 

apie dešimt skyrių, apie litua
nistinius kursus. Visi jautė rei
kalą — sudaryti sąlygas jauni
mui toliau lavintis.

Praeitų metų rudenį inciaty- 
vos ėmėsi mokytoja Jadvyga 
Kregždienė. Ji suorganizavo li
tuanistinius kursus. Lankytojų 
atsirado. Pradžioje tie kursai dir
bo šalia Maironio mokyklos, 
paskui atėjo į tas pačias patalpas.

Bet kursai turi ir savo sunku
mų. Klausytojai nesijaučia esą 
mokykloje. Nėra pakilios darbo 
dvasios. Kartais neateina arba 
praleidžia. Dėstytojai J. Kregž- 
dienei vienai buvo per sunku 
užimti visas penkias pamokas. 
Ji dirbo tik tris pamokas.

Tik perėjus į skyrinę sistemą 
su visa tradicine mokyklos dar
bo nuotaika, drausme, pa
žymiais, mokiniai pasitemps, 
daugiau dirbs ir iš to turės dau
giau naudos.

Kai buvo Maironio mokyklos 
mokytojų posėdis balandžio 14, 
baigiant posėdį, iškilo tas klau
simas: dešimties skyrių mokyk
lą organizuoti, ar ne? Visi moky
tojai su dideliu entuziazmu pri
tarė projektui — organizuoti!

Ar atsiras mokinių?
Jau taip yra, kad mokykloje 

mokinių skaičius nubyra ir kei
čiasi. Vieni išstoja iš 4 skyriaus, 
kiti iš 6. Dabar galėtų kiti išsto
ti ir iš 8 skyriaus.

Bet reikia visus raginti ir vi
sus kviesti, kad leistų vaikus 
ir toliau mokytis. Mokslas yra di
dis turtas. Vaikai visada vėliau 
tėvam lieka dėkingi, kad su
darė sąlygas mokytis, kad juos 
skatino, ragino. Niekada nebus

per daug. Niekas nesigailės,' 
kaa savo vaikam davė daugiau 
— daugiau mokslo, lietuviško 
auklėjimo.

Ir koks bus skirtumas, kad štai 
jaunimas baigs dešimtį skyrių. 
Jie bus labiau išsilavinę, su
brendę, jiem bus labiau pažįsta
mas lietuviškas gyvenimas. Jie 
lengviau įsijungs į mūsų visuo
meninį gyvenimą.

Taigi — padarykime visus žy
gius pereiti į dešimties skyrių 
sistemą. Suplanuokime dabar, 
nes rudenį juk reikės pradėtf 
darbus tvarkingai, su pilnu ap
krovimu. Išdrįskime ir pra
dėkime!

P. Jurkus

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.

JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko 
Apygarda

maloniai kviečia visus
lietuviškojo teatro mėgėjus ir lietuviškojo švietimo 

rėmėjus Į Hamiltono Lietuvių Vaidintojų Grupės

AUKURAS
Maspetho žinios dviejų spektaklių pasirodymą pirmą kartą New Yorke.

New Yorko Skautams Remfr Tėvų Komi
tetas kviečia visus atsilankyti į jų rengiamą di
džiuli PAVASARIO BALIŲ, kuris įvyks š. m. 
gegužės mėn. 5 d. Maspetho parapijos salėje, 
7 vai. vakaro. Šokiams gros garsusis ‘‘Del 
Tones” profesionalų, susidedančių iš penkių 
žmonių ir solisto, orkestras. Svečiai bus vaiši
nami skania vakariene ir veiks baras

Mišios už Charles Kraus sielą 
jo mirties metinių proga bus 
pranciškonų koplyčioje gegužės 
5 d. 9 vai. Užprašė žmona Ur
šulė Kraus.

Dr. Marijai Žukauskienei 
pranciškonai nuoširdžiai dėkoja" 
už parodos proga padovanotą 
Kultūros Židiniui savo paveiks
lą-

Gobeleno (kilimų) audimo 
kursus organizuoja N. Y., vyr. 
skaučių židinys Vilija. Kursai 
bus K.. Židinyje kiekvieną. ge
gužės mėn. antradienį 7:30 v.-v., 
pradedant gegužės 8. Visos ži- 
dinietės, skautės ir moterys, ku
rios interesuojasi šiuo menu, 
kviečiamos dalyvauti. Kur
sus praves Milda Kvederienė. 
Registruotis pas Ireną Alksni- 
nienę, tel. 886-5695 ir pas Ra
mutę Česnavičienę, teį. 849- 
1581.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
per Laisvės Žiburio radiją ge
gužės 20 paminės Romo Kalan
tos susideginimo metinei. (Pra-

Maldininkų kelionė į Wa- 
shingtoną, D.C., rengiama šį 
šeštadienį, gegužės 5. Washing- 
tone bus aplankyta Marijos 
šventovė. Autobusas išeina nuo 
bažnyčios 7 v.r. ir grįžta 11 vai. 
Prašom pasiimti su savim mais
to, nes autobusas vakarienei su
stos tik 4 v. popiet.

Iškilminga novena prie ste
buklingo medaliko prasidės šį 
sekmadienį, gegužės 6 d., 7 v. 
v. Kas vakarą 7 v. per devynias 
dienas bus sakomi pamokslai, 
paskui bus novena ir palaimini
mas Švč. Sakramentu. Pamaldos 
bus anglų kalba.

Sutvirtinimo sakramentas 
Maspetho lietuvių parapijoje 
bus gegužės 24 d. 4 v. popiet. 
Suaugusieji, kurie nėra priėmę 
šio sakramento, prašomi kreiptis 
į kleboną.

Parapija įsigijo naują pianiną 
Baldvvin. Jis jau pastatytas pa
rapijos salėj.

Prel. J. Balkūnas specialiu 
banketu buvo pagerbtas ba
landžio 27, penktadienį. Pla-; 
čiau kitame numeryje.

Šeštadienį, gegužės 19 dieną:
J. JANKAUS trijų veiksmų dramą —

AUDRONĖ
Šv. Tomo parapijos salėje, Woodhavene, Jamaica Avė. 
ir 88 gatvės kampas. Spektaklio pradžia 7 vai. 30 min. 
vakaro.

Sekmadienį, gegužės 20 dieną:

V. ALANTO komedija —
ŠIAPUS UŽDANGOS

Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne, North 5th ir 
Havemeyer St. Spektaklio pradžia 1 val. po plet.

Pastatymų vadovė Ir režlaorė
ElENA DAUČŪviĖTYTt-KUDABIENĖ

Parengimų pelnas skiriamas Maironio Lituanistinės 
Mokyklos New Yorke reikalams.
Įeinant aukojama:
Šeštadienio spektakliui: $5, 4 Ir moksleiviams $1
Sekmadienio spektakliui: $3 Ir moksleiviams $1

Įėjimo bilietai gaunami — LB Apylinkių valdybose, 
Maironio Lituanistinės Mokyklos Tėvų Komitete ir pas 
lietuvius prekybininkus.

Visa New Yorko visuomenė yra kviečiama 
atsilankyti į šį parengimą, maloniai praleisti 
laika ir tuo pačiu paremti mūsų jaunimą.

Užsakyti stalus prašome skambinti:

Aldona Klivečkienė — 846-7010, Regina 
Rldikienė — VI 9-1379 ir Irena Kirkylienė — 
846-1764.

Auka porai 25 dol.

LMK Federacijos New Yorko klubas 
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ

gegužėse, sekmadieni, 4 v. popiet
Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd.

Dramos aktorius Vitalis Žukauskas 
kalbės apie lietuvių teatrą Amerikoje

Loterijon leidžiamas dūli. Br. Murino paveikslas
• ’ *. i

Velykų stalas

Auka 6 dol.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti

eitame Darbininko numeryje 
buvo korektūros klaida, buvo 
pažymėta birželio 13).

Žurnalistas K. Klastauskas yra 
susirgęs ir gydosi namie dr. Ib. 
Skeivio priežiūroje.

Estų kultūros paroda yra su
rengta Suffolk muziejuje Stony 
Brook, L.I. Apu ią plačiai para
šė Long įsiauti laikraštis — 
Newsday. Paroda tęsis iki birže
lio 9. (Plačiau kitam numeryje).

Alfonsui Samušiui, bal. 23, 
naktį iš pirmadienio į antradie
nį, išvažiavus į darbą prie pože
minio traukinio pavogė automo
bilį. Už poros dienų automo
bilį policija surado, bet buvo 
viskas apiplėšta—numauti ra
tai, išimtos dalys iš motoro. Au
tomobilis buvo visiškai sugadin
tas, kad neapsimokėjo jo bepasi- 
imti.

BATUNo lietuvių sekcijos 
narių metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gegužės 7, 7:30 vai. 
vak. Kultūros Židinio patalpo
se, Brooklyn, N. Y. Darbotvar
kėj bus pranešimai apie BA
TUNo veiklą Jungtinėse Tauto
se, kuriuos padarys UBA- 
BATUNo piezidentas Kęstutis 
Miklas, BATUNo lietuvių sekci
jos pirmininkas prel. Jonas Bal
konas ir BATUNo direktoriatc 
nariai — Elena Kulber ir Be
nius Budrevičius. Bus renkama 
nauja sekcijos valdyba ir kan
didatai į UBA-BATUNo direkto- 
riatą. Susirinkimas yra viešas, ir 
į jį kviečiama visa lietuvių vi
suomenė.

Vardinių, gimtadienio korte
lės su lietuviškais sveikinimais- 
gaunamos Darbininko administ
racijoj. Kortelės kaina 20 c. 
kiekviena, įskaitant ir persiunti
mą.

JAV LB Apygarda

Visu tempu statomas Kultūros Židinys. Jau išmūryta sienų anie trys aukštai. Nuotrau
ka padaryta iš Highland Blvd. Dešinėje dabartinis KŽ pastatas. Nuotr. P. Bivainio

Lietuviško centro New Yorke statyba sparčiai eina pirmyn. Ilgos svajonės Ir troškimai 
realizuojasi plieno, cemento Ir plytų pavidalo. Šios vasaros pabaigoj visi kontraktorlaus 
darbai bus pabaigti. Beliks tiktai vidaus įrengimai Ir po to Iškilmingas atidarymas.

Pakeliui į sėkmingą užbaigą yra graži proga staptelėti, atsikvėpti Ir pasidžiaugti 
nuveiktu darbu. Pagal seną paprotį ant suremto stogo keliamas vainikas, kviečiami 
svečiai, ruošiamos vaišės Ir pasilinksminimas. Tokia vainikavimo šventė įvyks Sekma* 
dlenį, Gegužės 13-tą dieną, šventė prasidės 11 vsl. 30 mln. jaunimo pamaldomis. 
1 vai. bus trumpa oficialioji dalis, o vėlisu vsišės. Motinos Dienos progs visi kvle- 
čismi Į šeimyniškus pietus. Bus gallms gauti dešrelių, kugelio, dešrų su kopūstais, namie 
keptų pyragų, kavos Ir kitokių gėrimų.

Apart valgių Ir gėrimų, įvyks medžiagų paroda Ir Išpardavimas. Bus Išstaty
tos naujausių madų suknelėm, blluskutėm Ir kitai aprangai medžiagos, ypač tinkamos 
siuntiniam Į tėvišką. Msdžlsgų kainos nepaprastai žarnos — žemesnės negu betkur 
kitur! Išpardavimo pelnas skiriamas Židinio statybai.

Visi kviečiami į šią džiaugsmingą pavasario šventą. Kultūros Židinys įsu nėra neįma
noma svajonė. Diena po dienos Židinio Idėja virsta tikrenybe. Ateikime visi pasidžiaugti, 
paprašyti Dievo palaimos Ir pasiryžti tolimesniam darbui.


